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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 12 DE MAIG DE 2022 
 
El 12 de maig de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a president accidental el 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (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), senyores Pilar Díaz Romero (PSC-CP), 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) i els diputats i diputades amb 
veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Rafael Duarte Molina (ECG). 
 
Actua de secretari accidental el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Nuria Marín Martinez (PSC-CP), les 
diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), 
Laura Pérez Castaño (ECG) i els diputats senyors Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), Valentí Junyent Torras (JUNTS) i Xavier 
Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió pel president accidental, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 d’abril de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/0011273).  
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3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3876/2021, de 22 d’abril, 
rectificat pel Decret núm. 3762/2022, de 4 d’abril, pel qual s’acorda comparèixer 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 en el procediment abreujat núm. 
283/2020-D, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 19 de juny de 
2020 del diputat delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent (Exp. núm. 2020/0017992). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9464/2021, de 8 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 38/2021-F2, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 23 de 
novembre de 2020, que desestimà el recurs d’alçada interposat envers la 
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de les peticions efectuades pel 
recurrent a la sol·licitud presentada el 30 d’abril de 2019, en relació amb les 
modificacions de la fitxa descriptiva del seu lloc de treball (Exp. núm. 
2021/0004655). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10379/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 110/2021-
V, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 de desembre de 2020 
de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que denegà la sol·licitud de prolongació de permanència en servei actiu 
(Exp. núm. 2021/0009039). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8130/2021, de 16 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 337/2020-F, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005962). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9762/2021, de 14 de setembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimava la petició de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/00015733). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12055/2021, de 29 d’octubre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 197/2020-D, interposat per la 
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senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat envers el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0019697). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2021, de 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm.  
274/2021-B, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 19 d’abril 
de 2021, que desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0019905). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 30/2022, de 12 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 340/2020-A, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0003897). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2337/2022, de 4 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 191/2020-A, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0024263). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12721/2021, de 15 de 

novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, com a part interessada, en el procediment 
abreujat núm. 265/2021-D-A, interposat pel senyor XXX, contra la desestimació 
per silenci administratiu del recurs de reposició formulat contra un requeriment 
de pagament de costes judicials valors de claus de cobrament 781118-12000383 
i 781118-12000384, emès per l’Organisme de Gestió Tributària (Exp. núm. 
2020/0018097). 
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13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12975/2021, de 19 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.  
271/2021-M1, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició formulat contra el Decret dictat el 25 de 
març 2021, per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis, que desestimà la petició de la recurrent d'abonament de vacances 
(Exp. núm. 2021/0019658). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14589/2021, de 20 de 

desembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 12/2021-
1A, interposat pel senyor XXX, contra el decret de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Infraestructures i Espais Naturals, de 5 de novembre de 2020, que 
desestimà el recurs de reposició interposat i confirmà la liquidació n.º 202006624 
per un import de 80 euros (Exp. núm. 2021/0005927). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 3 (projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany, Caldes 
de Montbui i l’Ametlla del Vallés), del contracte relatiu a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
16. CÀNOVES I SAMALÚS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, per a finançar l'actuació local “Consolidació 
talús carrer Terol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0009737). 

 
17. MOLINS DE REI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Molins 
de Rei, per a finançar l'actuació local “Remodelació plaça 1 d'octubre”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0009596). 
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Programa de Crèdit Local 
 
18. MOLINS DE REI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 74.733,51 €, a l'Ajuntament de Molins de 
Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008369).  

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 39.263,02 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0007819).  

 
20. PREMIÀ DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 21.647,84 €, a l'Ajuntament 
de Premià de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0007875).  

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

concedir una subvenció, per import de 301.806,89 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008205).  

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

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 47.872,82 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (Exp. núm. 2022/0007896).  

 
23. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 18.194,82 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007692).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

text refós del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295).  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions i 

aprovació definitiva del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia. Fase 1” (Exp. núm. 2021/23295). 

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

convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, amb l'objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració 
del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques i esportives, 
les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l'eficiència i estalvi energètics en 
edificis, dins l'àmbit de la XPN, per al 2023 (Exp. núm. 2022/0008811). 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar inicialment 

les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de servei, 
habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l'eficiència energètica i entitats culturals, en l'àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona, per no justificar a la data de termini (Exp. núm. 
2019/18750). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

revocació inicial de subvencions, concedides per concurrència competitiva, a 
diferents municipis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008093). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

revocació parcial definitiva de les subvencions atorgades, en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/10813). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic Roda de 
teatre corresponent a l’any 2022, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2022/0008294). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

definitivament les revocacions totals de tres subvencions atorgades en el marc 
de la convocatòria destinada al finançament de les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2019-2020 
(Exp. núm. 2021/0004221). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos materials, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Avaluacions d’eines de planificació de polítiques 
d’igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001654). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Acollida i ciutadania intercultural”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001664). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Ciutats amigues amb les persones grans”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001665). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i 
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adolescència”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001666). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Plans locals d’acció comunitària inclusiva”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001679). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Implementació de mesures alternatives a la sanció 
econòmica (MASE)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001680). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la convivència als espais públics, 
comunitats de veïnat i equipaments municipals”, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0001682). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació”, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001684). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu”, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001685). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 d’abril de 2022.- Pel 
president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 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 del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/0011273).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
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En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord 92/2019, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de 
juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord 96/2019), per la Junta de Govern en sessió de 26 
de setembre de 2019 (acord 344/2019), per Decret urgent de la Presidència 
10582/2019, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern 435/2019, 
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència 
11029/2019, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 477/2019, 
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10 
d’octubre de 2019 (acord 434/2019), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre 
de 2019 (acord 478/2019), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de 
2019 (acord 590/2019), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2019 
(acord 630/2019), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020 (acord 
8/2020), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord 37/2020), 
per Decret urgent de la Presidència 2305/2020, de 10 de març, –ratificat per acord de 
la Junta de Govern 150/2020, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–, per Decret de 
la Presidència 2469/2020, de 13 de març de 2020, per la Junta de Govern en sessió 
de 30 de juliol de 2020 (acord 326/2020), per la Junta de Govern en sessió de 17 de 
setembre de 2020 (acord 404/2020), per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
novembre de 2020 (acord 532/2020), per la Junta de Govern en sessió de 26 de 
novembre de 2020 (acord 581/2020), per la Junta de Govern en sessió de 28 de gener 
de 2021 (acord 9/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
(acord 54/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (acord 
92/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (acord 171/2021), 
per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 246/2021), per Decret 
urgent de la Presidència 6627/2021, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de 
Govern 346/2021, adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern 
en sessió de 30 de juny de 2021 (acord 345/2021), per la Junta de Govern en sessió 
de 15 de juliol de 2021 (acord 417/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 de 
juliol de 2021 (acord 457/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de 2021 (acord 659/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 
2021 (acord 693/2021), per la Junta de Govern en sessió de 9 de desembre de 2021 
(acord 710/2021), per la Junta de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021 
(acord 740/2021), per Decret de la Presidència 912/2020, de 4 de febrer de 2022, per 
la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer de 2022 (acord 39/2022), per la Junta de 
Govern en sessió de 24 de febrer de 2022 (acord 60/2022), per la Junta de Govern en 
sessió de 10 de març de 2022 (acord 97/2022) i per Decret urgent de la Presidència 
3130/2022, de 22 de març, –ratificat per acord de la Junta de Govern 134/2022, 
adoptat en sessió de 31 de març de 2022–. 
 
En data 29 d’abril de 2022, el Sr. Joan Francesc Marco Conchillo va presentar la 
seva renúncia com a representant de la corporació en el Consell General i la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, en haver assumit el càrrec de director general de 
l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música del Ministeri de Cultura i 
Esports, raó per la qual és procedent designar un nou representant en els òrgans de 
govern de l’ens participat esmentat. La persona que es proposa designar com a 
representant a l’Institut del Teatre és el Sr. Jordi Pericàs Torguet, Coordinador d'Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

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

 Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Joan Francesc Marco Conchillo, 
efectuada per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General i la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre i designar el Sr. Jordi Pericàs Torguet per substituir-
lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre resta de la manera següent: 
 

Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/ades, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts, són: 
 

1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
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3. Sr. Jordi Pericàs Torguet 
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 

 
Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, d’acord amb l’article 11 dels 
Estatuts reguladors de l’ens, constitueixen la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre els vocals següents: 

 
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Jordi Pericàs Torguet 
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
8. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Tercer. Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputat/ada i que, juntament amb els designats anteriorment en la Junta de 
Govern, composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts. 
 
Les persones designades són:  
 

− Sr. Josep Monràs Galindo  
− Sra. Carmela Fortuny i Camarena 

 
Conseqüentment, els deu vocals del Consell General són: 
 

1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Jordi Pericàs Torguet 
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol  
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Sr. Josep Monràs Galindo  
8. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
9. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
10. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Quart. D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon la presidència de la Junta de Govern i del Consell General. 
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Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts reguladors, la 
Vicepresidència, a proposta d’aquesta Presidència, recau en favor del Sr. Joan 
Carles Garcia i Cañizares. 

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3876/2021, de 22 d’abril, 
rectificat pel Decret núm. 3762/2022, de 4 d’abril, pel qual s’acorda comparèixer 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 en el procediment abreujat 
núm. 283/2020-D, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 19 de juny de 
2020 del diputat delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent (Exp. núm. 2020/0017992).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant decret de 3 de 
novembre de 2020, ha emplaçat la Diputació de Barcelona, com a part demandada, 
perquè contesti el recurs contenciós administratiu núm. 283/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 283/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada pel recurrent. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9464/2021, de 8 de setembre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 38/2021-F2, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 23 de 
novembre de 2020, que desestimà el recurs d’alçada interposat envers la 
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de les peticions efectuades 
pel recurrent a la sol·licitud presentada el 30 d’abril de 2019, en relació amb les 
modificacions de la fitxa descriptiva del seu lloc de treball (Exp. núm. 
2021/0004655).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 24 de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 38/2021-F2, procediment 
abreujat, instat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de 23 de novembre de 2020 que desestima el recurs d’alçada interposat 
envers la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de les peticions 
efectuades pel recurrent a la sol·licitud presentada el 30 d’abril de 2019 en relació amb 
les modificacions de la fitxa descriptiva del seu lloc de treball. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 38/2021-F2, procediment 
abreujat, instat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de 23 de novembre de 2020 que desestima el recurs d’alçada interposat 
envers la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de les peticions 
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efectuades pel recurrent a la sol·licitud presentada el 30 d’abril de 2019 en relació a 
les modificacions de la fitxa descriptiva del seu lloc de treball. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10379/2021, de 28 de 
setembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 110/2021-V, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 de desembre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que denegà la sol·licitud de prolongació de permanència en servei actiu 
(Exp. núm. 2021/0009039).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 d’abril 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 110/2021-V procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 de desembre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que denega la sol·licitud de prolongació de permanència en 
servei actiu. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 110/2021-V, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 de desembre de 
2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que denega la sol·licitud de prolongació de 
permanència en servei actiu. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8130/2021, de 16 de juliol, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 337/2020-F, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005962).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 18 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm., 337/2020-F procediment 
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abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestimava la petició dels sol·licitants de ser nomenats 
funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 337/2020-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestimava la petició dels sol·licitants de ser nomenats 
funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9762/2021, de 14 de 
setembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 51/2021-
BR, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que desestimava la petició de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. 
núm. 2021/00015733).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 51/2021-BR, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de fixesa de la darrera plaça que 
ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
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publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 51/2021-BR, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de fixesa de la darrera plaça que 
ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12055/2021, de 29 d’octubre, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 197/2020-D, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat envers el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0019697).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 30 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2020-D, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2020-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2021, de 19 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 274/2021-B, 
interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència delegada de l'Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 19 d’abril de 2021, que 
desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i 
titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0019905).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 27 de 
setembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 274/2021-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona de 
19 d’abril de 2021, que desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari 
de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
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publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 274/2021-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona de 
19 d’abril de 2021, que desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari 
de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 30/2022, de 12 de gener, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 340/2020-A, interposat per la senyora 
XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària 
de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003897).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant decret de 10 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 340/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 340/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2337/2022, de 4 de març, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 191/2020-A, interposat per la senyora 
XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària 
de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0024263).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 de 
desembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 191/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la 191/2020-A interposat per la senyora XXX contra la 
resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
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Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 191/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12721/2021, de 15 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, com a part interessada, en el procediment 
abreujat núm. 265/2021-D-A, interposat pel senyor XXX, contra la desestimació 
per silenci administratiu del recurs de reposició formulat contra un requeriment 
de pagament de costes judicials valors de claus de cobrament 781118-12000383 i 
781118-12000384, emès per l’Organisme de Gestió Tributària (Exp. núm. 
2020/0018097).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El 6 de setembre de 2021 ha tingut entrada al Registre electrònic de la Diputació de 
Barcelona, un ofici en què l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona cita la Diputació de Barcelona perquè es pugui personar, com a part 
interessada, en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX, contra la 
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició formulat contra un 
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requeriment de pagament de costes judicials valors de claus de cobrament 781118-
12000383 i 781118-12000384, emès per l’Organisme de Gestió Tributària, que se 
segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona -procediment 
abreujat núm. 265/2021-D. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER, com a part interessada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
265/2021-D, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la desestimació 
per silenci administratiu del recurs de reposició formulat contra un requeriment de 
pagament de costes judicials valors de claus de cobrament 781118-12000383 i 
781118-12000384, emès per l’Organisme de Gestió Tributària.  
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12975/2021, de 19 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 271/2021-
M1, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició formulat contra el Decret dictat el 25 de 
març 2021, per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis, que desestimà la petició de la recurrent d'abonament de vacances (Exp. 
núm. 2021/0019658).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 30 de 
setembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 271/2021-M1, interposat per la 
senyora XXX, contra el Decret dictat el 25 de març 2021, per la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que desestima la petició de la recurrent d'abonament de vacances. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
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Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 271/2021-M1, procediment 
abreujat interposat per la senyora XXX, contra el Decret dictat el 25 de març 2021, per 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de la recurrent d'abonament de 
vacances. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14589/2021, de 20 de 
desembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 12/2021-1A, 
interposat pel senyor XXX, contra el decret de la Presidència delegada de l’Àrea 
de Infraestructures i Espais Naturals, de 5 de novembre de 2020, que desestimà 
el recurs de reposició interposat i confirmà la liquidació n.º 202006624 per un 
import de 80 euros (Exp. núm. 2021/0005927).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 20 
d’octubre 2021, notificat el 7 de desembre, ha citat la Diputació de Barcelona perquè 
comparegui com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 
12/2021-1A, procediment abreujat, instat pel Sr. XXX contra el decret de l’Àrea de 
Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, de 5 de novembre de 
2020, que desestima el recurs de reposició interposat i confirma la liquidació n.º 
202006624 per un import de 80 euros. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2021-1A, procediment 
abreujat, instat pel Sr. XXX contra el decret de l’Àrea de Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona que confirma la liquidació n.º 202006624 per un 
import de 80 euros, sobre Tributs (Procediment abreujat). 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació 
final corresponent al lot 3 (projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany, 
Caldes de Montbui i l’Ametlla del Vallés), del contracte relatiu a l’execució de les 
obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 
2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va 

adjudicar el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, 
per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, 
en el marc del programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(B64217425), pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
Municipi Preu 

(IVA exclòs) 
Total preu 

(IVA inclòs) 

Figaró-Montmany 114.280,90 € 138.279,89 € 

Caldes de Montbui 239.022,83 € 289.217,62 € 

Ametlla del Vallés 155.251,52 € 187.854,34 € 

TOTAL LOT 3 508.555,25 € 615.351,85 € 

 
2. El contracte corresponent al lot 3 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019. 
 
3. El 17 de desembre de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 650 es va 

aprovar; l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de 
Figaró-Montmany, que incloïa del preu PC01 per un import de 29,22 €/M al PC12 
per un import de 23,23 €/Ut, de conformitat amb l’informe de la direcció facultativa 
i del responsable del contracte, de data 9 de novembre de 2020, així com la 
modificació del contracte del lot 3 en el sentit de disminuir el preu del projecte 
d’obra del municipi de Figaró-Montmany en 3.419,68 €(IVA inclòs),  
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4. El 30 de juny de 2021, per acord de la Junta de Govern núm. 361 es va aprovar 
una modificació del contracte del lot 3 per incloure en el seu objecte les 
modificacions del projecte modificat de les obres en el municipi de Caldes de 
Montbui, disminuint-se el preu d’execució del projecte d’obra en aquest municipi 
en 41,22 € més 8,66 € en concepte de 21% d’IVA. 

 

5. El nou preu del contracte, corresponent al lot 3, una vegada aprovada l’acta de 
preus contradictoris i la modificació del contracte assenyalades, respectivament, 
en el punt 3r i 4t va ser el següent: 

 

Municipi Preu 
(IVA exclòs) 

Total preu 
(IVA inclòs) 

Figaró-Montmany 111.454,72 € 134.860,21 € 

Caldes de Montbui 238.981,61 € 289.167,75 € 

Ametlla del Vallés 155.251,52 € 187.854,34 € 

TOTAL LOT 3 505.687,85 € 611.882,30 € 

 

6. El 4 de febrer de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció del projecte d’obra del 
municipi de Figaró-Montmany. 

 

7. El 30 de setembre de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció del projecte d’obra 
del municipi de l’Ametlla del Vallés, amb observacions per part de la Intervenció i 
en data 26 d’octubre de 2021 la direcció facultativa va emetre un informe 
assenyalant que les deficiències observades en la formalització de l’acta de 
recepció d’aquestes obres es van resoldre en el temps i forma acordat. 

 

8. El 3 de desembre de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció del projecte d’obra 
del municipi de Caldes de Montbui amb observacions per part de la Intervenció. 

 

9. En data 24 de desembre de 2021 la direcció facultativa va emetre un informe 
indicant que les deficiències especificades en l’annex de l’acta de recepció no 
s’havien esmenat en la seva totalitat per la qual cosa la direcció facultativa atorga 
un nou termini perquè el contractista les repari. Finalment, en data 12 de gener de 
2022 es va formalitzar, juntament amb la Intervenció, una acta de comprovació 
conforme les deficiències detectades en la recepció d’aquesta obra s’havien 
reparat finalment en el temps i forma acordat.  

 

10. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Figaró-
Montmany realment adjudicat, una vegada aprovada l’acta de preus contradictoris 
núm. 1 esmentada en el punt 3r, és de 134.860,21 €, IVA inclòs, i el de l’obra 
realment executada ha estat de 98.120,46 €, IVA inclòs, per tant, ha existit una 
economia a favor de la Diputació de 36.739,75 € que, d’acord amb l’informe emès 
pel director d’obra el 7 de febrer de 2022, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 
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11. De la certificació final expedida resulta que l’import adjudicat del projecte de 
l’Ametlla del Vallés és de 187.854,34 €, IVA inclòs, i el de l’obra realment 
executada ha estat de 191.680,09 €, IVA inclòs, per tant, hi ha un import 
addicional de 3.825,75 € que, d’acord amb l’informe emès pel director d’obra el 4 
d’abril de 2022, està motivat per un excés d’amidaments en diferents partides ja 
presents en el projecte inicial. 

 

12. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Caldes 
de Montbui realment adjudicat, una vegada aprovada la modificació esmentada en 
el punt 4t, és de 289.167,75 €, IVA inclòs, i el de l’obra realment executada ha 
estat de 289.200,13 €, IVA inclòs, per tant, hi ha un import addicional de 32,38 € 
que, d’acord amb l’informe emès pel director d’obra el 4 d’abril de 2022, està 
motivat per un excés d’amidaments en diferents partides ja presents en el projecte 
inicial. 

 

13. Per tant, de la certificació final del lot 3 expedida resulta una economia a favor de 
la Diputació de Barcelona del contracte del lot 3 de 32.881,62 €, IVA inclòs, que 
d’acord amb l’informe emès pel responsable del contracte per part de la Diputació 
de Barcelona, de data 21 d’abril de 2022, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 

 

14. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Figaró-Montmany és de 
94.169,39 €, IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 
3.951,07 €. 

 

15. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de l’Ametlla del Vallés és de 
165.480,69 €, IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 
26.199,40 €. 

 

16. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Caldes de Montbui és de 
237.952,21 €, IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 
51.247,92 €. 

 

Fonaments de dret 
 

1. L’article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) disposa que l’acta de recepció de les obres s’ha de formalitzar en el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la seva finalització.  

 
2. L’article 242 de la LCSP estableix la possibilitat de recollir en la certificació final les 

modificacions en el número d’unitats d’obra realment executades sobre les 
previstes en el projecte, sempre que no representin una despesa superior al 10 
per 100 del preu inicial del contracte. 
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3. L’article 243 de la LCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

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

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE RAÓ de les actes de recepció de les obres del lot 3 corresponents 
als projectes d’obra dels municipis de Figaró-Montmany, Caldes de Montbui i l’Ametlla 
del Vallés , formalitzades, respectivament, el 4 de febrer de 2021, el 30 de setembre 
de 2021 i el 12 de gener de 2022 del contracte relatiu a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis 
de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER. 
 
Segon. APROVAR la certificació final d’aquest contracte corresponent al lot 3 per un 
import de 579.000,68 €, IVA inclòs, de la qual resulta que ha existit una economia a 
favor de la Diputació de Barcelona de 32.881,62 €. 
 
Tercer. DISMINIUIR la despesa autoritzada i disposada inicialment en aquesta 
contractació per un import de 32.881,61 €, a conseqüència de l’aprovació de la 
certificació final del contracte del lot 3 i de la despesa disposada que hi ha consignada 
en el SIGC per aquest exercici 2022 amb els números d’operació pressupostària 
1903000850 i 2103000627, de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Núm. op. 
Comptable 

Import Aplicació 
pressupostària 

2021 2203900682 - 32.881,61 €/D G/90100/1721B/65000 
2021 - - 32.881,61 €/A G/90100/1721B/65000 

 
Quart. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa TONDO ENERGIA SL (B64217425).” 
 
Servei de Programació 
 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, 
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per a finançar l'actuació local “Consolidació talús carrer Terol”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0009737).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús va presentar en data 21 abril 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Consolidació talús carrer Terol” 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. 

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Cànoves i Samalús 
Actuació:  “Consolidació talús carrer Terol” 
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: 00013/2022 
 

* 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 
 

17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, per a 
finançar l'actuació local “Remodelació plaça 1 d'octubre”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0009596).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L'Ajuntament de Molins de Rei va presentar en data 20 abril 2022 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Remodelació plaça 1 d'octubre” 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. 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Molins de Rei 
Actuació:  “Remodelació plaça 1 d'octubre” 
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: 00012/2022 
 

* 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
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Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Molins de Rei.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 74.733,51 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008369).- 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. 
 

2. L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 06/04/2022 una sol·licitud d'un 
préstec de 3.590.494,14 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Molins de Rei. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 3.590.494,14 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 0,37%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.590.494,14 euros amb una subvenció d’import de 74.733,51 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 
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 
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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 74.733,51 euros a 
l'Ajuntament de Molins de Rei 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 06/04/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 39.263,02 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007819).- 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. 
 

2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 29/03/2022 una sol·licitud 
d'un préstec d’1.269.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 1.269.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,55 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.269.000,00 euros amb una subvenció d’import de 39.263,02 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 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 39.263,02 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat 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 29/03/2022. 
 
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 d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 21.647,84 €, a l'Ajuntament de Premià de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007875).- 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. 

 
2. L'Ajuntament de Premià de Mar presentà en data 30/03/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 1.040.048,10 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.040.048,10 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 0,37 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.040.048,10 euros amb una subvenció d’import de 21.647,84 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 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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 21.647,84 euros a 
l'Ajuntament de Premià de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30/03/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 301.806,89 €, a l'Ajuntament de Sabadell, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008205).- 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: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
“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. 
 

2. L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 04/04/2022 una sol·licitud d'un préstec 
de 14.500.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 14.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys 
que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre 
l’Euríbor a tres mesos més 0,37 %; la part del préstec subvencionable per part de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
de 14.500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 301.806,89 euros. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 301.806,89 euros a 
l'Ajuntament de Sabadell 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 04/04/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 47.872,82 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007896).- 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 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 
 

2. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 30/03/2022 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.300.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.300.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,37 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.300.000,00 euros amb una subvenció d’import de 47.872,82 euros. 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 47.872,82 euros a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
30/03/2022. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 18.194,82 €, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0007692).- 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 
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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. 
 

2. L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presentà en data 28/03/2022 una 
sol·licitud d'un préstec de 874.151,32 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 874.151,32 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 0,37 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
874.151,32 euros amb una subvenció d’import de 18.194,82 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, 
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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 
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. 
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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 18.194,82 euros a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 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 
28/03/2022. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 

24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del text refós del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 

“FETS 
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1. L’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 d’octubre de 

2021, amb número de registre 640/21, va aprovar el conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les 
expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona. 

 
2. En data 2 de desembre de 2021 es va subscriure un conveni marc de col·laboració 

entre la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl per a l'execució de les 
expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona, amb registre de convenis número 
672/21. 

 
3. Posteriorment, durant l’elaboració del conveni específic de finançament a subscriure 

entre la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl en relació al primer àmbit 
de taxació conjunta a executar, dels previstos al Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona, han sorgit diverses discordances entre les previsions del conveni marc i 
les contingudes en l’esborrany del conveni específic esmentat, atès que s’han 
determinat les tasques i processos necessaris per dur a terme la gestió urbanística 
dels diferents àmbits, les quals es desconeixen en el moment de la redacció del 
conveni marc. Aquest fet fa necessari tramitar una addenda que s’integra en un text 
refós del conveni marc. 

 
4. Vista la intensitat de les modificacions que l’addenda introdueix a l’articulat del 

conveni marc original, atesa la longevitat que previsiblement tindrà aquest i atès 
que l’original encara no ha tingut actes de desplegament, es considera adient 
aprovar el seu text refós. 

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

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

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

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

3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta del text refós del conveni a subscriure reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el text refós del conveni, caldrà posar-ho en 
coneixement de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que 
disposa l'article 309 del ROAS. 

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

per adoptar aquest acord, que correspon a la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa  l’apartat 3.4.k.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 en data 16.02.2022. 

 
7. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2022, el 

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

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

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el text refós del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte 
Vies Blaves Barcelona, tot això d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 
TEXT REFÓS DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
EXPROPIACIONS DEL PROJECTE VIES BLAVES BARCELONA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons i 
Vendrell, facultat d’acord amb 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 en 
data 16.02.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
D’altra banda, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representat per la senyora Mercè Conesa i 
Pagès, que intervé en nom i representació d’aquesta entitat de dret públic de la Generalitat 
de Catalunya adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
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i creada mitjançant la Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat de directora, 
nomenada per l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 136/2021, de 14 de 
setembre, publicat al DOGC número 8503, de 16 de setembre de 2021, en ús de les 
facultats inherents al seu càrrec i reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 
de juliol de 2014. Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell de 
Direcció de l’Institut Català del Sòl de data 13 d’octubre de 2021, segons consta a la 
certificació emesa per la secretaria d’aquest òrgan. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat suficient i necessària per a formalitzar aquest text refós 
del conveni marc de col·laboració. 
 

EXPOSEN 
I.- En data 2 de desembre de 2021 es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl per a l'execució de les expropiacions del 
projecte Vies Blaves Barcelona. 
 
II.- Posteriorment, durant l’elaboració del conveni específic de finançament a subscriure 
entre la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl en relació al primer àmbit de taxació 
conjunta a executar, dels previstos al Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, han 
sorgit diverses discordances entre les previsions del conveni marc i les contingudes en 
l’esborrany del conveni específic esmentat, atès que s’han determinat les tasques i 
processos necessaris per dur a terme la gestió urbanística dels diferents àmbits, les quals 
es desconeixen en el moment de la redacció del conveni marc. Aquest fet fa necessari 
tramitar una addenda que s’integra en un text refós del conveni marc. 
 
III.- Vista la intensitat de les modificacions que l’addenda introdueix a l’articulat del conveni 
marc original, atesa la longevitat que previsiblement tindrà aquest i atès que l’original encara 
no ha tingut actes de desplegament, es considera adient aprovar el seu text refós. 
 
D’acord amb l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl formalitzen aquest 
text refós amb el contingut i en els termes i condicions que consten a les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI  
 
L’objecte d’aquest conveni es impulsar i executar el projecte de les Vies Blaves Barcelona 
descrit als expositius anteriors, en el marc de la cooperació administrativa entre les entitats i 
administracions intervinents.  
 
A tal efecte es detallaran les actuacions concretes a executar en successius convenis 
específics d’aquest Conveni Marc que s’aniran formalitzant entre les parts a mesura que 
avanci el projecte, seguint un criteri temporal i/o geogràfic, per als diferents trams de les 
lleres dels rius que coincideixin amb els àmbits de taxació conjunta definits pel PDU Vies 
Blaves Barcelona. 
 
En particular, els convenis específics es formularan atenent a allò establert en aquest 
Conveni Marc en quan a: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 La classificació i conceptualització de les tipologies de despeses a assumir per a dur a 
terme la gestió urbanística pel sistema d’expropiació dels diferents àmbits de taxació 
conjunta que integren el PDU Vies Blaves Barcelona. 

 La metodologia de càlcul dels diferents tipus de despeses. 

 La fixació de les fites de facturació genèriques. 

 La forma de pagament establerta per a cada tipologia de despesa. 
 
SEGONA.- L’ACTIVITAT FINANÇADORA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en tant que beneficiària, finançarà les diverses actuacions 
realitzades o a realitzar, en particular les que es relacionen a continuació: 
 

 Redacció, gestió i coordinació dels diferents instruments de gestió urbanística, en 
particular projectes d’expropiació per taxació conjunta. 

 Pagament de l’import indemnitzatori de les expropiacions que corresponguin. 

 Redacció, gestió i coordinació dels projectes d’urbanització. 

 Redacció, gestió i coordinació dels diferents projectes executius d’obres i d’altres 
projectes que es puguin precisar. 

 Execució de les obres per al desenvolupament del projecte. 

 Treballs de direcció integral del projecte, que inclouran totes les accions de direcció, 
planificació, organització, coordinació, gestió, execució i assessorament necessàries, així 
com de preparació de procediments, administració, revisió, activació i assistència 
tècnica, per l’acompliment dels objectius del projecte dins dels terminis fixats, d’acord 
amb les previsions econòmiques i amb el nivell de qualitat necessari. 

 Redacció, gestió i coordinació dels diferents convenis entre els Ajuntament i d’altres 
administracions públiques afectats pel PDU per formalitzar les cessions, mutacions 
demanials i autoritzacions necessàries de terrenys de naturalesa pública. 
 

A. CONCEPTUALITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE TIPOLOGIES DE DESPESA. 
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN CONVENIS ESPECÍFICS. 

 
En relació amb les expropiacions, les parts intervinents en el conveni acorden que la 
Diputació de Barcelona durà a terme el finançament dels següents conceptes: 
 
a) Costos de les expropiacions: Els corresponents a les indemnitzacions expropiatòries a 

abonar als afectats per cada àmbit de taxació conjunta, que es correspon amb el valor 
dels béns i drets objecte d’expropiació i inclouen: 

 

 L’import del valor del sòl. 

 L’import de les indemnitzacions per vols i edificacions.  
Formarà també part d’aquesta tipologia de despesa l’import que, per aquest concepte, es 
generi com a conseqüència de les expropiacions complementàries que, si procedeix, 
siguin necessàries per a l’efectiva consecució de les obres. 

 
b) Costos de gestió: Comprèn les depeses vinculades a l’execució de totes les tasques i 

treballs necessaris per a dur a terme, per part de l’Instituït Català del Sòl, la gestió 
urbanística, pel sistema d’expropiació, dels diferents àmbits de taxació conjunta, 
exceptuant l’import de les despeses contemplades en el subsegüent apartat C (despeses 
directament repercutibles). 
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Aquests costos podran ser interns o externs (en el supòsit que s’efectuï una 
externalització a tercers) i seran inequívocament identificats. 

 
c) Despeses directament repercutibles: Son despeses vinculades a les publicacions 

preceptives i als honoraris dels Registres de la Propietat (tant per tasques d’inscripció, 
com d’emissió de notes simples i certificacions), tràmits, tots ells, susceptibles de 
facturació per part de les entitats i organismes corresponents. 

 
D’aquesta manera la Diputació de Barcelona assumirà el cost relatiu a la gestió urbanística, 
pel sistema d’expropiació, dels diferents àmbits de taxació conjunta definits pel PDU Vies 
Blaves Barcelona mitjançant la formalització de convenis específics amb l’Institut Català del 
Sòl, en tant que Administració actuant, i aportarà els fons econòmics per fer front al conjunt 
de les actuacions derivades de totes les gestions necessàries per a dur a terme les 
expropiacions, així com totes aquelles gestions necessàries en terrenys de domini públic. 
 
Els imports a satisfer per a cadascuna de les tipologies de despesa definides en aquest 
conveni marc, es calcularan en base a allò previst en l’apartat B d’aquesta clàusula Segona i 
es recolliran en els successius convenis específics d’aquest conveni marc a subscriure a 
mesura que avanci el projecte i amb caràcter previ a l’inici del procediment d’expropiació de 
cadascun dels àmbits de taxació conjunta establerts pel PDU Vies Blaves Barcelona. 
 
En cadascun d’aquests convenis específics es recollirà el calendari previst per a l’execució 
de les expropiacions de cada àmbit de taxació conjunta i s’incorporarà, en concordança amb 
l’esmentat calendari, una previsió de les fites temporals de facturació segons la tipologia de 
despesa.  
 
En base al calendari previst d’execució, s’imputarà la corresponent despesa a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats que corresponguin. 
 
B. CÀLCUL DE COSTOS I CONCRECIÓ DE LES TASQUES A EXECUTAR PER A CADA 

TIPOLOGIA DE DESPESA. 
 
a) Costos de les expropiacions 
 
Els costos de les expropiacions es quantificaran de conformitat amb les directrius del Reial 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana i el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del sòl i/o normativa vigent i aplicable en el moment en 
que es dugui a terme la valoració dels béns i drets afectats per cada àmbit de taxació 
conjunta. 
 
b) Costos de gestió 
 
Comprèn la despesa generada per l’execució de totes les tasques necessàries per a 
materialitzar el procés de gestió urbanística del sistema d’expropiació pel procediment de 
taxació conjunta, exceptuant els costos de les expropiacions (B.A) i les despeses 
directament repercutibles (B.C).  
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Aquestes tasques, detallades per fases d’execució tal i com es recull a l’apartat B.B.2 
d’aquesta clàusula Segona, s’han imputat a cada tipologia de finca descrita en el 
subsegüent apartat B.B.1 amb la finalitat d’obtenir el preu unitari per a cadascuna de les 
tipologies establertes que es concreta a l’apartat B.B.3. 
 
El valor total dels costos de gestió per a cada àmbit de taxació conjunta resultarà de 
multiplicar aquests preus unitaris pel nombre definitiu de finques afectades de cada 
tipologia. 
 
Aquests preus unitaris, que incorporen el cost de possibles externalitzacions, tindran la 
consideració de definitius per a la valoració de tots els àmbits de taxació conjunta establerts 
en el PDU Vies Blaves Barcelona i únicament serà objecte de liquidació posterior la part 
corresponent als possibles recursos contenciosos administratius interposats contra el preu 
just fixat en via administrativa. El cost estimat d’aquests recursos ha estat exclòs del referit 
preu unitari, de conformitat amb allò previst en l’apartat B.B.3 d’aquesta clàusula Segona. 
 

1. Tipologies de finca 
 

En funció de les tasques necessàries per materialitzar l’expropiació s’estableixen les 
següents tres tipologies de finca: 
 

 Privades: Es refereix a les finques de caràcter patrimonial, bé siguin de titularitat 
pública o privada, que seran objecte d’expropiació. 

 Públiques 1 (susceptibles de ser expropiades): Es refereix a les finques de domini 
públic de titularitat municipal i legalment susceptibles d’expropiació. Les finques incloses 
dins aquesta tipologia seran objecte d’expropiació per a constituir una servitud perpètua 
de pas, atès que mantindran el mateix tipus de domini públic. En aquest sentit, es 
formalitzarà, prèvia negociació amb cadascun dels Ajuntaments titulars de les mateixes, 
una acta de mutu acord expropiatòria, per a cadascuna de les finques d’aquesta 
tipologia, als efectes de constituir l’esmentada servitud perpètua de pas a favor de la 
Diputació de Barcelona. En els supòsits en què no s’assoleixi un acord, es continuarà la 
tramitació de l’expedient d’expropiació fins a l’aixecament de la corresponent acta 
d’ocupació del domini. 

 Públiques 2 (no expropiables): Es refereix a les finques de domini públic respecte a les 
que es formalitzarà, amb cada Administració o organisme titular de les mateixes, el 
conveni o instrument jurídic que s’acordi, als efectes d’autoritzar el pas públic a favor de 
la Diputació de Barcelona. 

 
2. Fases d’execució 

 
Per tal de confeccionar la relació individualitzada de tasques i la valoració econòmica de 
les mateixes, s’ha dividit la gestió de la globalitat de l’expedient d’expropiació en tres 
fases diferenciades (fases 0, 1 i 2). 

 
Les tasques vinculades a cadascuna de les tres fases esmentades es relacionen a 
continuació: 
 

 Fase 0 (tasques prèvies): Comprèn totes les tasques de caràcter jurídic, tècnic i de 
gestió administrativa necessàries per iniciar el procediment d’expropiació, 
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principalment vinculades a la identificació registral de les finques cadastrals objecte 
d’expropiació i a l’elaboració de la relació de béns i drets afectats. La cronologia dels 
tràmits a realitzar es la següent: 
 
 Cadastre: Obtenció de les certificacions cadastrals individualitzades i gestió amb 

relació a les finques que consten cadastralment “en investigació”.  
 Registre de la Propietat: Gestions de recerca de finques en el Registre de la 

Propietat, que porta aparellada la corresponent investigació patrimonial, així com 
la posterior sol·licitud d’expedició del certificat de domini i càrregues, amb 
incorporació de la nota marginal d’afectació d’expropiació (art. 32.5 del Reglament 
Hipotecari). 

 Gestió de finques de titularitat pública: Identificació de les finques de titularitat 
pública (Públiques 1 i 2) i les gestions amb les diferents administracions i 
organismes titulars de les mateixes. Així mateix, inclou la tasca de gestió i 
formalització de l’autorització administrativa associada a la tipologia de finca 
identificada com a Públiques 2. 

 Valoracions de sòls i vols de les indemnitzacions expropiatòries:. Engloba les 
tasques tècniques necessàries per efectuar una primera aproximació del valor de 
les indemnitzacions expropiatòries.  
 

 Fase 1 (procediment d’expropiació en via administrativa): S’inclouen totes les 
tasques de caire jurídic, tècnic i de gestió administrativa derivades de la tramitació del 
procediment expropiatori, des del seu inici fins al tràmit d’enviament al Jurat 
d’Expropiació, en un percentatge estimatiu, de les peces separades de preu just i el 
pagament de l’import fixat per aquest organisme. També s’hi incorporen les gestions 
necessàries per obtenir la inscripció efectiva de les finques al Registre de la Propietat. 
La cronologia dels tràmits a realitzar es la següent: 
 
 Relació de béns i drets afectats: Inici de l’expedient d’expropiació i aprovació 

inicial i definitiva de la relació de béns i drets afectats. Redacció i tramitació dels 
corresponents oficis, resolucions, notificacions i control d’enviaments, publicacions 
preceptives i gestions econòmiques, tràmit d’informació pública, informe 
d’al·legacions i recursos d’alçada. També s’hi compta l’enviament al Ministeri 
Fiscal dels expedients respecte als que, d’acord amb l’art. 5 de la Llei 
d’expropiació forçosa, sigui necessària la seva intervenció. 

 Projecte de taxació conjunta: Aprovació inicial i definitiva del projecte 
d’expropiació per taxació conjunta.: Engloba la redacció i elaboració del projecte 
de taxació conjunta, d’acord amb les directius de l’article 211 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme i els treballs previs de topografia i delineació pertinents. Així 
mateix, inclou la tramitació dels corresponents oficis, resolucions, notificacions i 
control d’enviaments, publicacions preceptives i gestions econòmiques, tràmit 
d’informació pública, informe d’al·legacions, elaboració dels expedients per a la 
tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) i gestions amb la CTU.  

 Actes de pagament (o consignació) i ocupació: Tramitació de les 
corresponents resolucions de convocatòria a actes, oficis, notificacions i control 
d’enviaments, publicacions preceptives i gestions econòmiques, tràmit d’informació 
pública, informes jurídics, propostes de resolució i resolucions de pagament, 
gestions econòmiques vinculades a l’emissió dels xecs, redacció i aixecament de 
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les actes de pagament i ocupació i les consignacions d’apreuaments posteriors, si 
s’escau. 

 Jurat d’Expropiació de Catalunya: Elaboració i tramesa de les peces separades 
de preu just d’aquells afectats que hagin rebutjat l’apreuament fixat en el projecte 
de taxació conjunta i la posterior gestió del pagament del diferencial de preu just 
determinat per aquest organisme. 

 Tasques d’inscripció registral: Engloba les tasques de liquidació d’impostos, la 
regularització i canvi de titularitat al cadastre i les gestions necessàries per assolir 
la inscripció (tramesa, gestions de concordança Registre-Cadastre, treballs 
complementaris de topografia etc.). 
 

 Fase 2 (impugnació del preu just en via judicial): S’inclouen totes les gestions de 
caràcter jurídic, tècnic i de gestió administrativa vinculades a la tramitació del 
procediment contenciós administratiu interposat per aquells afectats que interposin 
recurs contenciós administratiu contra el preu just acordat pel Jurat d’Expropiació. 
Donarà lloc a l’aplicació d’un preu unitari independent dels fixats per a les fases 
anteriors i s’aplicarà únicament a aquelles finques incloses dins de la tipologia de 
Privades, els titulars de les quals impugnin en via judicial el preu just fixat pel Jurat 
d’Expropiació. Es preveu, estimativament, un 5% de possibles impugnacions. 

 
L’annex 1 d’aquest conveni recull una relació individualitzada de les tasques i sub-
tasques a executar en cadascuna de les fases especificades i descrites anteriorment.  
 

3. Preu unitari per tipologia de finca i fase 
 

En l’annex 2 d’aquest conveni es desglossen els diferents preus unitaris per grups de 
tasques assignades segons la fase del procediment en que es troben i el tipus de finca 
afectada. La valoració econòmica de cada tasca s’ha determinat en funció de la seva 
temporalitat i complexitat així com del cost de les hores assignades en la seva execució, 
atenent al perfil tècnic de les persones que la realitza. 

 
S’estableixen els següents preus unitaris per a cadascuna de les tres tipologies de 
finques descrites, a cadascuna de les quals s’han assignat les tasques corresponents a 
les fases 0 i 1 anteriorment descrites i desglossades en l’Annex 1 d’aquest conveni: 
 

Tipologies de finca fase 0 i 1     Preu unitari per finca 

Privades       1.755 € 

Públiques 1 susceptibles expropiació   800 € 

Públiques 2 no expropiables     215 € 
 
Per altra banda, el preu unitari establert per la impugnació del preu just en via judicial (fase 
2) és el següent: 
 

Tipologia de finca fase 2      Preu unitari per finca 

Privades en via judicial      2.400 € 
 

Aquests preus unitaris estan subjectes a IVA, que s’incorporarà en el moment d’emetre 
les factures corresponents.  
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3.a. Actualització i revisió de preus unitaris 

 
S’estableixen les següents dues clàusules d’actualització i de revisió de preus unitaris: 
 

 Clàusula automàtica d’actualització anual: Aquests preus unitaris seran objecte 
d’actualització anual mitjançant l’aplicació del coeficient de l’IPC de Catalunya o, en el 
seu defecte, el coeficient d’actualització de preus que acordin les parts signatàries. 

 Clàusula extraordinària de revisió: Ambdues parts acorden que, si procedeix, 
aquests preus unitaris seran objecte de revisions, reajustaments i/o modificacions que 
seran aprovats per la Comissió de seguiment d’aquest conveni marc.  
 

c) Despeses directament repercutibles 
 
Els imports associats a les despeses directament repercutibles pels conceptes esmentats a 
l’anterior apartat A.C d’aquesta clàusula Segona, resultaran de les diferents factures 
emeses per les corresponents entitats i organismes.  
 
Els imports de les despeses directament repercutibles estan subjectes a IVA, que 
s’incorporarà en el moment d’emetre les factures corresponents.  
 
C. ABONAMENT DE LES DESPESES: FITES DE FACTURACIÓ, TERMINIS I FORMA DE 

PAGAMENT. JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL 
 
En aquest apartat es determinen, per a cada tipologia de despesa, els següents conceptes: 
 

 Les fites de facturació genèriques. 

 L’acreditació documental que avalarà cada requeriment de pagament que l’Institut Català 
del Sòl efectuarà a la Diputació de Barcelona. 

 La forma i el termini de pagament.  

 Les justificacions documentals que caldrà que l’Institut Català del Sòl dugui a terme amb 
posterioritat als pagaments. 
 

a) Costos de les expropiacions 
 
1. Fites de facturació: El pagament de l’import corresponent a aquest concepte, es durà a 
terme, atenent a la cronologia de tramitació del procediment expropiatori, en els següents 
moments temporals, previ requeriment de l’Institut Català del Sòl: 
 

 Mutus acords  

 Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta (convocatòria d’actes de pagament 
i ocupació) 

 Acords del Jurat d’Expropiació 

 Sentències judicials fermes 

 Expropiacions complementàries  
 

2. Acreditació documental en el moment de requerir el pagament: L’Institut Català del 
Sòl haurà de fer arribar a la Diputació de Barcelona, previ a qualsevol pagament relacionat 
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amb les indemnitzacions a abonar als afectats per cada procediment expropiatori, una sèrie 
de documentació que es concreta a continuació, en funció del tràmit de què es tracti: 
 

 Mutus acords: En el supòsit que els afectats pel procediment d’expropiació manifestin 
expressament la voluntat de subscriure un mutu acord, l’Institut Català del Sòl, juntament 
amb l’enviament de les sol·licituds formals de mutu acord presentades pels interessats, 
comunicarà a la Diputació de Barcelona, tant la xifra global a ingressar per aquest 
concepte, com una relació individualitzada dels titulars de drets afectats i dels imports 
que pertoca percebre a cadascun d’ells, annexant els informes que justifiquin la 
subscripció dels mutus acords i els fulls d’apreuament corresponents, i en requerirà el 
pagament. Així mateix, es comunicarà la data prevista de formalització de les actes de 
mutu acord.  

 

 Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta (convocatòria d’actes de 
pagament i ocupació): Una vegada aprovat definitivament cadascun dels Projectes de 
Taxació Conjunta per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme, l’Institut Català del Sòl, 
juntament amb la tramesa del document corresponent al projecte definitivament aprovat, 
comunicarà a la Diputació de Barcelona, tant la xifra global a ingressar per aquest 
concepte, com una relació individualitzada dels titulars de drets afectats i els 
apreuaments que pertoca percebre a cadascun d’ells, i en requerirà el pagament. Així 
mateix, es comunicarà la data prevista d’aixecament de les Actes de pagament i 
ocupació. Aquesta petició s’efectuarà en paral·lel a la convocatòria, per part de l’Institut 
Català del Sòl, de les Actes de pagament i ocupació. 

 

 Acords del Jurat d’Expropiació: Una vegada notificats els acords del Jurat 
d’Expropiació de fixació del preu just, l’Institut Català del Sòl, juntament amb la tramesa 
de cadascun dels acords adoptats, comunicarà a la Diputació de Barcelona, tant la xifra 
a ingressar per aquest concepte, com una relació individualitzada dels titulars de drets 
afectats i l’import relatiu al diferencial entre l’apreuament determinat en el projecte de 
taxació conjunta i el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació, que pertoca percebre a 
cadascun d’ells, i en requerirà el pagament. Així mateix, es comunicarà la data prevista 
de formalització de les corresponents Actes de pagament. 

 

 Sentències judicials fermes: Una vegada sigui notificada a l’Institut Català del Sòl la 
sentència judicial ferma corresponent, l’Institut Català del Sòl comunicarà a la Diputació 
de Barcelona, juntament amb l’enviament de la sentència, la xifra a ingressar per aquest 
concepte, que inclourà l’import dels interessos de demora, i en requerirà el pagament. En 
el cas que la sentència no incorpori el càlcul d’interessos, s’adjuntarà document que 
acrediti el càlcul dels mateixos. 

 

 Expropiacions complementàries: Una vegada quedi fixat l’apreuament derivat de la 
tramitació de les expropiacions complementàries, l’Institut Català del Sòl, juntament amb 
la tramesa del/s corresponent/s full/s d’apreuament, comunicarà a la Diputació de 
Barcelona, tant la xifra a ingressar per aquets concepte, com la relació individualitzada 
dels titulars de drets afectats i els apreuaments que pertoca percebre a cadascun d’ells, i 
en requerirà el pagament. 
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Aquesta informació, juntament amb la documentació reflectida, es facilitarà, en tot cas, a la 
Diputació de Barcelona, dos mesos abans de la data prevista per la realització dels 
pagaments. 
 
3. Termini i forma de pagament: Els diferents imports associats als costos de les 
expropiacions s’abonaran, per part de la Diputació de Barcelona a l’Institut Català del Sòl, 
per avançat.  
 
La Diputació de Barcelona emetrà la corresponent resolució per autoritzar i disposar el crèdit 
necessari a favor dels afectats pel procediment d’expropiació, i transferirà l’import global a 
l’Institut Català del Sòl als únics a efectes que aquest ens públic aboni o consigni les 
indemnitzacions derivades a favor dels afectats.  
 
En relació al termini de pagament, la Diputació de Barcelona abonarà l’import corresponent 
als costos de les expropiacions, un mes abans de la data prevista per a la realització del 
pagament als afectats. 
 
4. Justificacions documentals posteriors: Tots els pagaments dels costos de les 
expropiacions es justificaran amb un certificat emès pel Director Econòmic Financer de 
l’Institut Català del Sòl en el que hi consti una relació de les indemnitzacions expropiatòries 
abonades.  
 
D’altra banda, els pagaments de les indemnitzacions també es justificaran amb la 
documentació que seguidament es detalla, segons el tràmit de què es tracti: 
 

 Mutus acords: Totes les despeses abonades en concepte de costos de les 
expropiacions en el marc de la formalització de mutus acords, s’acreditaran 
posteriorment per l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona, mitjançant el 
lliurament de còpia compulsada de les actes de mutu acord i, una vegada es consolidi, si 
procedeix, la inscripció registral, mitjançant l’entrega del document original on hi consti 
degudament acreditada la inscripció al Registre de la Propietat. 

 Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta (convocatòria d’actes de 
pagament i ocupació): Totes les despeses abonades en concepte de costos de les 
expropiacions en el marc de l’aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta, 
s’acreditaran posteriorment per l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona, en 
els següents termes: 
 
o Amb posterioritat a l’aixecament de les actes, mitjançant el lliurament de la següent 

documentació: 
 Document original dels convenis o altres instruments jurídics subscrits amb les 

Administracions i organismes propietaris de les finques de domini públic que 
acreditin l’autorització d’ús a favor de la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb la clàusula segona apartat D d’aquest conveni. 

 Còpia compulsada de les actes i document original d’aquelles actes que, pel motiu 
que es justifiqui, no tinguin accés al Registre de la Propietat. 

 Dipòsits de consignacions, amb la justificació, en la corresponent acta, del motiu 
que ha generat la mateixa, de conformitat amb l’article 51.1 del Reglament de la 
Llei d’expropiació forçosa.  

 Informe de l’Institut Català del Sòl relatiu a la disponibilitat dels terrenys. 
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o Amb posterioritat a la inscripció registral, mitjançant el lliurament de la següent 

documentació: 
 Original de les actes d’expropiació on hi consti degudament acreditada la 

inscripció al Registre de la Propietat. 
 

 Acords del Jurat d’Expropiació: Totes les despeses abonades en concepte de costos 
de les expropiacions en el marc del pagament dels imports fixats pel Jurat d’Expropiació, 
s’acreditaran posteriorment per l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant el lliurament del document original de les actes de pagament corresponents.  

 Sentències judicials fermes: Totes les despeses abonades en concepte de costos de 
les expropiacions en el marc del pagament dels preus justos fixats per les sentències 
judicials recaigudes a conseqüència dels recursos contenciosos administratius 
interposats contra els acords del Jurat d’Expropiació, s’acreditaran posteriorment per 
l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona, mitjançant el lliurament del document 
original de cadascuna de les actes de pagament corresponents.  

 Expropiacions complementàries: Totes les despeses abonades en concepte de costos 
de les expropiacions en el marc del pagament dels apreuaments derivats de les 
expropiacions complementàries que, si s’escau, es tramitin, s’acreditaran posteriorment 
per l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona, mitjançant el lliurament del 
document original de les actes d’ocupació i pagament (o consignació) corresponents.  

 
b) Costos de gestió 
 
1. Fites de facturació: El pagament de l’import corresponent a aquest concepte, es durà a 
terme, per a cada àmbit de taxació conjunta i atenent a la cronologia de tramitació del 
procediment expropiatori, sempre en base a treballs efectivament realitzats, així com els 
treballs preceptivament necessaris a realitzar per l’administració urbanística actuant en 
l’expedient d’expropiació per taxació conjunta, fins a un màxim dels propers sis mesos de 
conformitat amb el previst en l’article 181.1 Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol) pel supòsit analògic del sistema de cooperació. 
 
Pel que fa al pagament, si procedeix, de l’import dels costos de gestió derivats de la fase 2 
(via judicial), es determina la següent fita de facturació: amb la subscripció de cada acta de 
pagament o amb la notificació de la sentència ferma que no comporti cap pagament, es 
requerirà el pagament de l’import que correspongui per aquest concepte. 
 
2. Termini, forma de pagament i justificació documental de la despesa: L’abonament 
dels costos de gestió s’efectuarà prèvia presentació, per part de l’Institut Català del Sòl, de 
la factura corresponent, en la que s’identificarà inequívocament la despesa pròpia i la 
externalitzada. Aquesta factura anirà acompanyada d’un l’informe tècnic justificatiu del 
compliment de la despesa pels treballs a realitzar i de la certificació de la Direcció 
Econòmica Financera de l’INCASOL acreditativa de la vinculació amb el projecte concret de 
totes les despeses externalitzades que es facturin per part de l’INCASOL, devent adjuntar 
també la corresponent adjudicació del contracte de les empreses externes. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a fer efectius, mitjançant transferència, els 
diferents pagaments per a aquest concepte, els quals es realitzaran d’acord amb els 
terminis legalment previstos pel pagament de factures.  
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c) Despeses directament repercutibles 
 
1. Fites de facturació i justificació documental de la despesa: Pel que fa als imports ja 
abonats a l’avançada per l’Institut Català del Sòl fruit del treball de camp efectuat en la fase 
0 del procediment (sol·licitud de notes simples al Registre de la Propietat), l’Institut Català 
del Sòl, una vegada formalitzat els successius convenis específics, emetrà una factura per 
l’import global abonat fins aquell moment per aquest concepte i en requerirà el seu 
pagament a la Diputació de Barcelona. Amb el requeriment de pagament i la factura 
corresponent, s’hi adjuntaran les diferents factures emeses pel Registre de la Propietat. 
 
En relació amb els restants imports que es vagin generant al llarg de la tramitació del 
procediment d’expropiació, l’Institut Català del Sòl, cada tres sis mesos, si s’escau, emetrà 
una factura per l’import global de les despeses directament repercutibles que hagin estat 
abonades a l’avançada per l’Institut Català del Sòl per aquest concepte i en requerirà el 
pagament a la Diputació de Barcelona. Amb el requeriment de pagament i la factura per 
l’import global corresponent, s’hi adjuntaran les diferents factures emeses per cada entitat o 
organisme a més de la certificació de la Direcció Econòmica Financera de l’INCASOL 
acreditativa de la vinculació amb el projecte concret d’aquestes despeses repercutibles. 

 
2. Termini i forma de pagament 
Aquestes despeses seran finançades a l’avançada per l’Institut Català del Sòl, que 
posteriorment sol·licitarà els pagaments corresponents per aquest concepte a la Diputació 
de Barcelona, en els termes establerts en l’anterior apartat C.C.1 d’aquesta clàusula 
Segona. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a fer efectius, mitjançant transferència, els 
diferents pagaments per a aquest concepte, els quals es realitzaran d’acord amb els 
terminis legalment previstos pel pagament de factures  
 
D.- FINQUES DE TITULARITAT PÚBLICA 
 
El PDU contempla la necessitat de disposar de terrenys de titularitat privada i de terrenys de 
titularitat pública per executar les obres. El terrenys de domini públic s’hauran de posar a 
disposició de la Diputació de Barcelona mitjançant convenis de cessió, de mutació demanial 
(objectives i/o subjectives) i de les autoritzacions necessàries. Talment, s’haurà de valorar la 
possibilitat de la doble afecció en finques demanials mitjançant informe emès per l’Institut 
Català del Sòl. Aquesta gestió, en concordança amb la clàusula Segona apartat B.B.1 
d’aquest conveni, es preveu com segueix: 
 

 Finques titularitat dels ajuntaments (Públiques 1): Es formalitzarà, prèvia negociació amb 
cadascun dels ajuntaments titulars de les mateixes, una acta de mutu acord 
expropiatòria, per a cadascuna de les finques d’aquesta tipologia, als efectes de 
constituir una servitud perpètua de pas a favor de la Diputació de Barcelona, i es 
preveurà l’obligació del degut manteniment per part de la Diputació de Barcelona. En els 
supòsits en què no s’assoleixi un acord, es continuarà la tramitació de l’expedient 
d’expropiació fins a l’aixecament de la corresponent acta d’ocupació del domini. 

 Finques titularitat d’altres administracions i organismes (Públiques 2): Es formalitzarà, 
amb cada administració o organisme titular de les mateixes, un conveni o instrument 
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jurídic que s’acordi, als efectes d’autoritzar-ne, favor de la Diputació de Barcelona, el pas 
públic. Aquest conveni establirà una autorització d’ús perpetu de pas públic pels sòls 
inclosos en cada àmbit de taxació conjunta, així com l’obligació del degut manteniment 
per part de la Diputació de Barcelona.  

 
E.- LIQUIDACIÓ DE DESPESES  
 
En el supòsit que es produeixi algun avançament de despesa durant la gestió d’algun àmbit 
de taxació conjunta, per part tant de la Diputació de Barcelona com de l’Institut Català del 
Sòl, que comporti que, al finalitzar l’actuació, els imports efectivament disposats siguin 
superiors o inferiors als imports reals abonats es convocarà la Comissió de seguiment 
d’aquest conveni perquè en el termini d’un mes, avaluï la documentació justificativa 
aportada per cada part segons el tipus de despesa de que es tracti (cost d’expropiació, de 
gestió i/o despesa directament repercutible) i acordi la liquidació corresponent perquè sigui 
aprovada pels respectius òrgans competents i abonades o reintegrades a qui pertoqui.   
 
TERCERA.- L’ACTIVITAT DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
 
L’Institut Català del Sòl tindrà la condició d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu 
l’article 23 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost (TRLU), sense perjudici de la competència i de les atribucions corresponents a la 
Generalitat de Catalunya i a d’altres administracions, pel què fa referència a les 
expropiacions. 
 
L’Institut Català del Sòl estimarà els costos de les despeses associades a la gestió 
urbanística dels diferents àmbits de taxació conjunta, segons allò establert a la clàusula 
Segona d’aquest conveni, els quals quedaran reflectits en els convenis específics a 
subscriure. Així mateix, redactarà i tramitarà els documents tècnics i jurídics necessaris per 
a l’execució de les expropiacions. 
 
L’Institut Català del Sòl durà a terme els tràmits necessaris davant el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per tal d’executar les expropiacions per a la 
posterior execució dels diferents trams dels projectes de les Vies Blaves. En especial, 
acceptarà a tràmit per a la seva aprovació els projectes constructius i d’urbanització 
redactats per la Diputació de Barcelona. 
 
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Acorden les parts la constitució d’una Comissió de seguiment, formada per dos 
representants de la Diputació de Barcelona, i dos representants de l’Institut Català del Sòl, 
presidida per la Diputació de Barcelona, que haurà de vetllar per l’execució del projecte i el 
compliment del present conveni i dels Convenis específics, pel compliment dels acords 
presos, i talment, supervisarà la gestió econòmica que se’n derivi així com l’execució 
efectiva dels diferents convenis en els terminis establerts, i debatrà totes aquelles qüestions 
que puguin sorgir. De cadascuna de les reunions se’n redactarà la corresponent acta que es 
farà arribar als diferents assistents. La Comissió es reunirà semestralment i quan es 
consideri necessari, a instàncies de qualsevol de les parts i, en tot cas, com a mínim un cop 
a l’any.  
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Amb la finalitat de materialitzar futures adaptacions i reajustaments en les formes. terminis  
de pagament i justificacions documentals recollides en aquest conveni, i d’evitar futures 
addendes al mateix, es faculta expressament a la Comissió de Seguiment, que podrà anar 
acompanyada pels representants de la Secretaria i la Intervenció d’ambdues 
administracions, per tal que valori i autoritzi les modificacions necessàries. 
 
Concretament, en concordança amb l’anteriorment exposat, se li atorguen les següents 
funcions: 
 

 La revisió i autorització, si s’escau, dels reajustaments necessaris en les formes i terminis 
de pagament. 

 La revisió i actualització, si s’escau, de les justificacions documentals aparellades al 
pagament de cada tipus de despesa. 

 La validació de les valoracions (tant del sòl com de les indemnitzacions per vols i 
edificacions) contemplades en els Projectes de Taxació Conjunta. 

 El seguiment i fiscalització dels costos de gestió, així com la revisió dels preus unitaris a 
aplicar en futurs convenis específics, de conformitat amb les clàusules d’actualització i 
revisió previstes en l’apartat B.B.3.A de la clàusula Segona d’aquest conveni.” 

 
CINQUENA.- ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
 
Aquest text refós serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i amb una 
durada màxima de quatre anys a comptar des de la seva signatura, amb la possibilitat d’una 
pròrroga per un termini de quatre anys més. 
 
D’aquest text refós no se’n podrà desprendre cap obligació ni compromís exigible sense els 
corresponents Convenis específics. 
 
SISENA.- EXTINCIÓ 
 
L’extinció del present text refós vindrà donada per l’expiració del termini de vigència, així 
com de les següents causes d’extinció anticipada: 
  
a) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.  
b) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 
requisits de forma o els requisits de caràcter material declarada judicialment.  
c) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en 
aquest text refós.  
d) La impossibilitat esdevinguda de complir el text refós per raons materials o legals. 
 
SETENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
  
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades 
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de 
Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).  
 
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present text refós 
es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
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responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.  
 
Així mateix, les dades personals dels afectats per les actuacions d’expropiació objecte del 
present text refós seran cedides per la Diputació de Barcelona, com a beneficiaria, a l’òrgan 
expropiant, l’Institut Català del Sòl i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, per a l’acompliment de les obligacions 
plantejades a la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament de desenvolupament.  
 
També existirà cessió de les dades identificatives dels expropiats, que es troben sotmeses 
al principi de publicitat, en virtut del qual existeix l’obligació legal de publicar la relació de les 
dades personals dels afectats per l’expedient (nom i domicili, finca objecte d’expropiació, 
etc.) al Butlletí Oficial de l’Estat, de la Província, o al DOGC, així com en algun diari d’àmbit 
provincial, precisament amb l’objecte legal de donar a conèixer públicament el procediment 
d’expropiació, i permetre a qualsevol interessat que pugui realitzar al·legacions.  
 
Fora dels casos citats les parts s’abstindran de cedir a tercers aquestes dades o els arxius 
que les contenen, i guardaran confidencialitat estricta sobre les mateixes, excepte en casos 
d’obligació legal. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
VUITENA.- PUBLICITAT  
 
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contingut 
íntegre d’aquest text refós, un cop signada, s’haurà de publicar en el Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en el Portal de la Transparència de la 
Diputació de Barcelona i en el Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl; i, així 
mateix, es publicarà en el DOGC la data de l’aprovació del text refós pel Consell de Direcció 
de l’Institut Català del Sòl i la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el 
seu contingut íntegre constarà publicat en l’abans esmentat Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació i en els referits portals de la transparència. 
 

NOVENA.- JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
  
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 
interpretació d’aquest text refós, i en el seu cas s’hauran de sotmetre a la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.  
DESENA.- NATURALESA DEL TEXT REFÓS I LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Aquest text refós de Conveni Marc de col·laboració té naturalesa administrativa i la seva 
interpretació i desenvolupament es regeixen per l’ordenament jurídic administratiu, en 
particular per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques. 
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ONZENA. – CONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESA 
  
Els senyors Pere Pons i Vendrell i Mercè Conesa i Pagès, en la condició en la qual actuen, 
mostren la seva conformitat amb el contingut d’aquest text refós obligant-se recíprocament 
al seu compliment. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen digitalment aquest text refós, 
als efectes escaients. 
 
(Sg. Per l’Institut Català del Sòl: Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Institut Català del Sòl, als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del text refós del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el text refós del conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el text refós del conveni hagi estat completament formalitzat amb 
la seva signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del “Projecte constructiu i d’urbanització de 
la Via Blava de l’Anoia. Fase 1” (Exp. núm. 2021/23295).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En virtut de l’Acord núm. 80 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 24 de febrer de 2022, es va aprovar inicialment el “Projecte 
constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1” amb un pressupost 
de 2.218.559,86 EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA de 465.897,57 EUR, 
resulta tenir un pressupost total de 2.684.457,43 EUR. Així mateix, conté l’estudi de 
seguretat i salut, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
2.620.502,77 EUR, IVA exclòs i no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació.  
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Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per la Gerència d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic Local, d’acord amb l’article 36 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant 
al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Que el projecte ha estat sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
d’acord amb el previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació d’impacte 
ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
 
Que era procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podrien formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 02 de març de 
de 2022, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis 
des Ajuntaments afectats.  
 
Que durant el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte, i la 
gerència promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  
 
.../... 
 

Al·legacions Ajuntament de Jorba 

 
ANTECEDENTS 

 
El 22 de març de 2022, l’Ajuntament de Jorba presenta davant la Diputació de Barcelona, 
amb núm. de registre d’entrada 202210046960, escrit d’al·legacions en el que subscriu les 
formulades pel Sr. Roger Figuerola Busquets, propietari i titular del Molí Blanc Hotel, afectat 
pel traçat del projecte Via Blava Anoia fase 1, i sol·licita s’accepti la seva proposta de 
desviar el traçat previst a l’altra banda del riu per l’impacte que aquest suposaria sobre 
l’activitat turística que desenvolupa el Sr. Figuerola.  
 
JUSTIFICACIÓ DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS. 

 
El traçat del Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 objecte 
d’al·legació es el mateix que es recull en el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves 
Barcelona i en el Pla Especial Urbanístic Autònom del Riu Anoia. 
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Aquestes dues figures de planejament defineixen una traça general que ha de ser definida 
mitjançant els corresponents projectes d’urbanització. En aquest sentit, s’estableixen 
mecanismes per ajustar-la en funció de la implantació al terreny. Així, l’article 8 de la 
Normativa Urbanística del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona estableix la 
possibilitat d’adaptar o ajustar els límits del traçat qualificat de Sistema viari Via Blava 
(SXvb) fins a 20 metres de l’eix i en un màxim d’increment d’1% de l’àmbit de taxació 
conjunta. 
 
L’alternativa proposada pel Sr. Figuerola i subscrita per l’Ajuntament de Jorba consisteix en 
salvar el desnivell en el marge esquerre del riu, costat Jorba, mitjançant una rampa. A 
continuació es proposa creuar el riu Anoia amb un gual o passera lleugera (a concretar amb 
l’ACA), aproximadament a l’aiguabarreig amb la riera de Tous, per anar a buscar el camí 
existent al marge dret, costat de Santa Margarida de Montbui. La traça continuaria pel camí 
aproximadament uns 200 metres per tornar a creuar el riu per un gual existent, ja en el 
terme municipal d’Igualada. 
 
En la revisió tècnica de la proposta s’ha evidenciat que el traçat proposat està fora de la 
franja expropiatòria establerta en el Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona i en el Pla 
Especial Urbanístic Autònom del Riu Anoia. 
 
Dit traçat alternatiu se situa fora dels 20 metres de distància de l’eix del traçat definit en el 
Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i en el Pla Especial Urbanístic Autònom 
del Riu Anoia, fet que impossibilita el canvi de traçat sol·licitat sense modificar-ne el 
planejament. 
 
En conseqüència, no es possible executar-la imminentment perquè el traçat proposat se 
situa fora de l’àmbit territorial dels instruments de planejament en vigor. Per tant, es proposa 
desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Jorba a l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 i, en la fase d’execució 
d’obres  

.../... 
 

.../... 

 
Al·legacions Sr. Roger Figuerola Busquets 
 
ANTECEDENTS 

 
El 18 de març de 2022, amb núm. de registre d’entrada 202210045599, el Sr. Roger 
Figuerola Busquets, propietari i titular de l’activitat de l’hotel Molí Blanc situat al municipi de 
Jorba, presenta davant la Diputació de Barcelona les al·legacions en les que manifesta la 
seva oposició al Projecte de la Via Blava Anoia fase 1 al seu pas per la seva propietat i 
proposa un traçat alternatiu. 
 
El 15 de març de 2022, l’equip tècnic de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona va visitar el tram en qüestió i es va entrevistar amb el propietari del 
Molí Blanc per revisar conjuntament i in-situ l’alternativa plantejada. 
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JUSTIFICACIÓ DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS 
 
El traçat del Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 objecte 
d’al·legació es el mateix que es recull en el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves 
Barcelona i en el Pla Especial Urbanístic Autònom del Riu Anoia. 
 
Aquestes dues figures de planejament defineixen una traça general que ha de ser definida 
mitjançant els corresponents projectes d’urbanització. En aquest sentit, s’estableixen 
mecanismes per ajustar-la en funció de la implantació al terreny. Així, l’article 8 de la 
Normativa Urbanística del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona estableix la 
possibilitat d’adaptar o ajustar els límits del traçat qualificat de Sistema viari Via Blava 
(SXvb) fins a 20 metres de l’eix i en un màxim d’increment d’1% de l’àmbit de taxació 
conjunta. 
 
L’alternativa proposada pel Sr. Figuerola consisteix en salvar el desnivell en el marge 
esquerre del riu, costat Jorba, mitjançant una rampa. A continuació es proposa creuar el riu 
Anoia amb un gual o passera lleugera (a concretar amb l’ACA), aproximadament a 
l’aiguabarreig amb la riera de Tous, per anar a buscar el camí existent al marge dret, costat 
de Santa Margarida de Montbui. La traça continuaria pel camí aproximadament uns 200 
metres per tornar a creuar el riu per un gual existent, ja en el terme municipal d’Igualada. 
 
En la revisió tècnica de la proposta s’ha evidenciat que el traçat proposat pel Sr. Figuerola 
està fora de la franja expropiatòria establerta en el Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona i en el Pla Especial Urbanístic Autònom del Riu Anoia. 

 
Dit traçat alternatiu se situa fora dels 20 metres de distància de l’eix del traçat definit en el 
Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i en el Pla Especial Urbanístic Autònom 
del Riu Anoia, fet que impossibilita el canvi de traçat sol·licitat sense modificar-ne el 
planejament. 
 
En conseqüència, l’alternativa proposada pel Sr. Figuerola, no es possible executar-la 
imminentment perquè el traçat proposat se situa fora de l’àmbit territorial dels instruments de 
planejament en vigor. Per tant, es proposa desestimar les al·legacions presentades pel Sr. 
Figuerola a l’aprovació inicial del Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia fase 1 i, en la fase d’execució d’obres, afectar el mínim possible dita propietat 
desviant el pas al camí públic de Santa Margarida de Montbui. 

.../... 
 
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades en base als arguments 
exposats, es considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del 
“Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”  
 
Fonaments de dret 
 
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, que aprova 
el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
En virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 53 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en quant a l’obligació de resoldre.  
  
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14 de febrer de 2022, i publicat al BOPB de data 16 
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de febrer de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ADMETRE a tràmit les al·legacions que han estat formulades en l’aprovació 
inicial del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1” 
 
Segon. DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades al “Projecte 
constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1” d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer. APROVAR definitivament el “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via 
Blava de l’Anoia. Fase 1” amb un pressupost de 2.218.559,86 EUR, IVA exclòs, que 
aplicant el 21% de l’IVA de 465.897,57 EUR, resulta tenir un pressupost total de 
2.684.457,43 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 2.620.502,77 EUR, IVA exclòs i no ha estat 
previst en el pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  
 
Quart. PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació, fent-ne 
exposició pública per un període de 30 dies hàbils.  
 
Cinquè. NOTIFICAR els present acords als ajuntaments de Jorba, Santa Margarida de 
Montbui, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Aigües Ter del 
Llobregat, Agència Catalana de l’Aigua, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya (Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana), Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Territori i Sostenibilitat) i Institut Català del Sòl, com a organismes 
afectats.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, amb l'objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració 
del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques i 
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esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l'eficiència i estalvi 
energètics en edificis, dins l'àmbit de la XPN, per al 2023 (Exp. núm. 
2022/0008811).- 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 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant plans especials una Xarxa de 
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i 
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees. 
 

Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la 
legislació local. 
 
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la 
continuïtat de les activitats forestals per a l’aprofitament racional dels recursos 
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions 
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions 
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a 
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats. 
 
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans 
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.  
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del pla estratègic de subvencions per a l’any 
2023, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del 
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patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins 
l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de CINC-CENTS MIL 
EUROS (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses del Servei de Gestió de 
Parcs Naturals l’any 2023. 
 
L’import previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de suport 
establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió 
estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades: 
 
Exercici 2023 

 
 

    
Activitats forestals 

     G/50402/17230/47900  
G/50402/17230/77000                     

70.000,00 € 
20.000,00 € 

    
Activitats agrícoles ramaderes 

     G/50402/17230/47900                        50.000,00 € 
G/50402/17230/77000  20.000,00 € 

    
Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 
G/50402/17230/77000  40.000,00 € 

    
Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
60.000,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
G/50402/17230/78900  140.000,00 € 

    
 
Entitats de caràcter cívic, cultural i esportiu  

  

   G/50402/17230/48901            20.000,00 € 

 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les maneres següents: 
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a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants 
els imports sobrants han de destinar-se a incrementar aquelles línies en què el 
crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. 

 
b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions 

pressupostàries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa.  

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com 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, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar 
en vigor el passat 1 de juliol), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i 
castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 

Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, 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 
 

A C O R D S  
 

Primer. APROVAR la convocatòria núm. 202320225120013233 que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb l’objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del 
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patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins 
l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023, el text 
íntegre de la qual és el següent:  
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AMB L’OBJECTE DE FOMENTAR LES 
ACTIVITATS FORESTALS, AGRÍCOLES, RAMADERES I LES D’EMPRESES DE 
SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC, LES ACTIVITATS D’ENTITATS CULTURALS, CÍVIQUES I 
ESPORTIVES, LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA, I L’EFICIÈNCIA I 
ESTALVI ENERGÈTICS EN EDIFICIS, DINS L’ÀMBIT DE LA XARXA DE PARCS 
NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL 2023. 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202320225120013233 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions, que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals, a particulars i 
destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, 
agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora d’habitatges, la 
restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats culturals, cíviques i esportives, i les 
millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis.  
 
A tal efecte, per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat: 
 

- Activitats forestals 
- Activitats agrícoles i ramaderes 
- Empreses de serveis 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic 
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- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència i estalvi energètic en 

edificis 
 
Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst en aquestes bases. 
 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
 
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el 
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
El dels Plans especials dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i del Foix. 
En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 2000 dels 
municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Mª de Martorelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es 
consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en finques 
registrals que tinguin al menys el 50% de la seva superfície dins dels límits dels plans 
especials de protecció. 
 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també 
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de l’Espai 
Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de delimitació 
de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
 
En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes i la 
corresponent a les instal·lacions tèrmiques de biomassa i a l’eficiència-estalvi energètic en 
edificis, l’àmbit de aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 
5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins dels 
espais naturals protegits esmentats anteriorment. En el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes bases també s’amplia al de la Reserva de la Biosfera, dins de la 
província de Barcelona, per a les activitats o projectes de: 

 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu. 
- Activitats agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o 

que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell 
Català per a la Producció Agrícola Ecològica. 

- Activitats de ramaderia extensiva que, totalment o parcialment, realitzin 
l'aprofitament en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera. 
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- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles de persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol 
activitat econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles declarats béns 
d’interès cultural per la Llei 9/93. 

- Instal·lacions tèrmiques de biomassa en immobles de persones físiques o jurídiques 
de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre 
que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

 
En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al 
Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides. 
 
En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no ajustada a la 
legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte de subvenció aquelles 
actuacions que estiguin contemplades en els acords inclosos en els drets de superfície que 
els/les titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o 
amb alguna administració supramunicipal. 
 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 
 

2.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 
 

a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del 
propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord 
GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels 
espais protegits corresponents. 

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de xarxa 
viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva) o a la 
reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i 
cabirol), esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en 
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
en un pla cinegètic, pla de conservació o comptin amb l’informe favorable de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 

adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat que millorin la gestió de 
l’explotació. 
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Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord 
amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, 
caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. 
A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 

 
2.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes  

 
a) La no realització o limitacions en els treballs agrícoles i ramaders derivades de la 

normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i 
l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de 
conservació dels espais protegits corresponents. 

b) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa urbanística i ambiental vigent. 

c) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat i arranjament o construcció 
d’estructures exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars) 

d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a 
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 

e) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin 
respectuoses amb el medi ambient, així com el manteniment d’espais oberts per 
afavorir la biodiversitat. 

f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 
ramaderes (primera transformació) i adquisició de maquinària o altres útils per a 
l'activitat que millorin la gestió de l’explotació. 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
h) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos.  
i) Despeses associades a la certificació com a producció ecològica segons determina 

el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). 
 

2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
  

a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos. 

b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva 
accessibilitat. 

c) Despeses associades  a la certificació d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible.  

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent.  

f) Despeses relacionades amb la implementació d’un programa d’aprenentatge i servei 
que compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit 
corresponent, excloses retribucions de personal. 
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g) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de 
les comunicacions telemàtiques.  

h) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
 

2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de 
primera residència. 
 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes 

a limitació normativa per part dels plans especials. 
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris. 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la 
connectivitat de les comunicacions telemàtiques. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis 

forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de 
basses o hidrants, i silvicultura preventiva). 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
 

2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns 
immobles, i els seus recintes annexes, declarats béns d’interès cultural local 
(BCIL), o nacional (BCIN), així com aquells de valor patrimonial justificat: 

 
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 

mantenir les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 

 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se 
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la 
realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a 
un desenvolupament correcte de l’actuació. 

 
2.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques i esportives  

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, d’aprenentatge i servei, cívic o 

esportiu vinculades a la temàtica dels espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 

gestor de l’espai natural protegit corresponent.  
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, cívic o esportiu esmentades, 
com poden ser regals, menjars i begudes. 
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2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis. 

 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes 
que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora 
de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi 
d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia 
energia amb la incorporació d’energies renovables: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum 

de recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 

solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia. 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal.  
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació: 
 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera 

de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una 
xarxa externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’a) i 

fins l’e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars 
on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es 
requereix una eficiència mínima del 75%.  
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 
 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
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b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 
(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 

c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 

El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció 
durant un període mínim de 2 anys.  

 
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
2.4. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
2.5. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2023 al 31 
de desembre de 2023. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Els sol·licitants solament podran ser beneficiaris d’una única subvenció en la present 
convocatòria, amb la excepció de les subvencions que s’atorguin per despeses associades 
a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i per les despeses 
associades a la certificació com a producció ecològica segons determina el Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En aquests casos es podrà sol·licitar subvenció 
per un altre dels conceptes contemplats en aquestes bases.  
 
Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà atorgar una única 
subvenció per línia. 
 
4.1 Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 

4.1.1 Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits 
que tot seguit es detallen: 

 

 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  
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 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la 
Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

 
4.1.2 Les persones físiques. 

 
4.1.3 Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, 

a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques 
o jurídiques, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 
d’aquestes bases i gestionats pel Servei de Gestió de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas 
de la línia de subvenció per a activitats forestals.  

 
4.2 A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran ser beneficiaris/àries 
d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat 
que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin, per cada línia d’actuació les condicions 
següents: 

 
4.2.1 Subvencions per a activitats forestals. 
 

a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses 
en els àmbits esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia de subvenció, en 
possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, 
alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF). 

 
b)  Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses 

en els àmbits esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia de subvenció, que 
formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla 
Marc i un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del 
parc. 

 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les 

associacions de caçadors incloses en els àmbits esmentats a l’art. 2 per a 
aquesta línia de subvenció i que estiguin interessats en la recuperació 
d’antics conreus sempre que, en aquest cas, comptin amb l’autorització dels 
propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui 
contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels/de les quals també s’haurà de 
desenvolupar dins dels àmbits territorials esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia 
de subvenció, no estaran afectats/des per l’obligació d’estar inscrits/es en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com 
a únic objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

relacionades amb la conservació o el foment de la biodiversitat, no serà 
condició necessària estar en possessió del PTGMF. Tot i així, caldrà que 
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal, o altre 
instrument de planejament similar, o en el pla de conservació de l’espai natural 
protegit corresponent, o comptar amb l’informe favorable de l’òrgan gestor de 
l’espai natural protegit. 

 
4.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 

 
a) Els/Les titulars de les activitats agrícoles i ramaderes o els/les 

propietaris/àries de les finques en les quals s’ubiquin aquestes activitats 
incloses en els àmbits esmentats a l’article 2 d’aquestes bases per a 
aquesta línia de subvenció. 

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o 
associacions que integrin un conjunt d’activitats i finques agrícoles i 
ramaderes incloses en els mateixos àmbits definits a l’art. 2. 

 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a activitats agrícoles i 
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o 
la ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 
 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 
agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 

 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola 
i ramadera. 

 
4.2.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 

 
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, 

comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins dels àmbits definits 
a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció. 

 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 

d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
 
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi 

acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta 
línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir 
i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada 
cas. 

 
4.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
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a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges 
situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, ocupats en règim 
permanent com a primera residència i ubicats dins dels àmbits definits a l’article 2 
d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció. 

 
b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats 

a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el 
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

 
c) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 

cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, així com d’aquells de valor 
patrimonial justificat ubicats dins dels àmbits definits a l’article 2 de les presents 
bases. 

 
4.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques o esportives. 

 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les activitats de caràcter cívic, 
cultural o esportiu organitzades per entitats de caràcter cívic, cultural o esportiu 
ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i sempre que compleixin les següents 
condicions: 
 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural i/o 

esportiu. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament 

estiguin vinculades amb la conservació i/o l'ús públic dels àmbits esmentats en 
l'article 2 per a aquesta línia de subvenció i que preferentment vagin adreçades al 
públic en general. 

 
4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència - estalvi 

energètic en edificis. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 
2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació 
urbanística irregular. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada 
la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. 
En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua 
non per a iniciar l’activitat econòmica.  

 
4.3 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 
que figura a la base 5. 
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4.4 La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 

 
5. Documentació a aportar 
 
5.1. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi lliurat 
en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre que no hagin 
transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi experimentat cap 
modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de 
subvenció. 
 
5.2. Documentació administrativa: 

 
a) Persones jurídiques 
 
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 

que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.  
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim 

de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la 

subvenció, d’acord amb el model normalitzat. En cas que sigui necessari per a la 
millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte 
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, 
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat. 

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

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

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

11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat. 
12) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no 

ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords inclosos en 
els drets de superfície que els/les titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan 
gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració supramunicipal. 

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

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

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la 

subvenció, d’acord amb el model normalitzat. En cas que sigui necessari per a la 
millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte 
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, 
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al 
projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

4) Dades bancàries del/de la destinatari/ària en imprès normalitzat (quan no s’hagin 
aportat amb anterioritat). 

5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració 
censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de 
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball. 

6) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no 
ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords inclosos en 
els drets de superfície que els/les titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan 
gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració supramunicipal. 

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

 
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en 
funció de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 
5.2.1. Subvencions per a activitats forestals 

 
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 

destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es 
tracti d’un administrador/a. 

2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i 
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es 
demana la subvenció. 

3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 

5.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 
destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti 
d’un administrador/a. 

2) Document que acrediti l’existència de l'activitat agrícola o ramadera a la finca, 
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2 d’aquestes 
bases. 

 
5.2.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
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1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la 

legislació sectorial. 
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 

 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea 
de Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3, hauran d’adjuntar 
també: 
 
a) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas 

concret per la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
b) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
c) Programa d’actuacions quan es sol·licita inversió CETS. 

 
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a), b) i c): 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 

2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar 
la corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 

3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser 

destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència 
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada 
d’aquesta voluntat. 

5) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació 
no ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords 
inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin 
subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna 
administració supramunicipal.  

6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost 
desglossat on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com 
els costos per concepte i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes 
plurianuals, cal detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i 
que son objecte de sol·licitud de subvenció. 

 
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.d): 

 
1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al 

sol·licitant a intervenir. 
2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost 

desglossat on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com 
els costos per concepte i el cost total de l’obra. 

3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural 
o que justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte 
de la intervenció. 
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4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o 
elements arquitectònics objecte de subvenció. 

5) Documentació fotogràfica. 
 

5.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques y esportives. 
 

1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves 
finalitats. 

 
5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència-estalvi 

energètic en edificis. 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 

2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar 
la corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 

3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents: 
 
En el cas d’instal·lacions tèrmiques de biomassa: 
 
a) Ubicació de la instal·lació. 
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa. 
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades 

següents: 
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt). 
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³). 
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat 
previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg). 

 
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació: 

1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat 
sobre el poder calorífic inferior del combustible). 
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), 
indicant quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina 
d’altres possibles combustibles. 
3. Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es 
presentarà un document que inclogui la descripció tècnica bàsica de 
l’element o equip (s’admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta 
descripció tècnica bàsica).  
4. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses 
subministradores, que inclogui un desglossament detallat segons els 
conceptes que especifiquen a l’apartat 2.5.6. 

 
En el cas d’actuacions en l’àmbit de l’eficiència-estalvi energètic en edificis: 

 
a) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 

desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
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aplicable. En aquest projecte o memòria s’haurà de justificar que l’actuació 
es desenvolupa dins l’àmbit previst per les presents bases. 

 
5.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada. 
 
5.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els 
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau, 
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu 
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la 
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de l’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució 
prèvia corresponent. 
 
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora 
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n 
deixarà constància en la tramitació del procediment. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2022 i finalitzarà el 
dia 30 de juny de 2022. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la 
Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5; també es 
poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant de la subvenció, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
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següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb 
la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
Els sol·licitants solament podran rebre una única subvenció en la present convocatòria.  
 
Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà atorgar una única 
subvenció per línia. 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
9.1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
9.2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

9.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 
 

a) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del 
propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord 
GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels 
espais protegits corresponents: 4 punts. 

b) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de xarxa 
viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva) o a la 
reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i 
cabirol), esllavissades o altres estralls: 4 punts.  

c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
en un pla cinegètic, pla de conservació o comptin amb l’informe favorable de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit:4 punts. 

d) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals: 2 punts. 

e) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en 
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts. 

f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 
adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat que millorin la gestió de 
l’explotació: 2 punts. 

g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 
punt. 

 
9.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
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a) La no realització o limitacions en els treballs agrícoles i ramaders derivades de la 
normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i 
l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de 
conservació dels espais protegits corresponents: 4 punts. 

b) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa urbanística i ambiental vigent: 4 punts. 

c) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat i arranjament o construcció 
d’estructures exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars): 
4 punts. 

d) Despeses encaminades a prevenir danys demostrats causats per fauna i 
encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. En el cas 
concret de la instal·lació de tanques, aquestes hauran de ser permeables a la resta 
d’espècies que no siguin causants de danys: 4 punts. 

e) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin 
respectuoses amb el medi ambient, així com el manteniment d’espais oberts per 
afavorir la biodiversitat:4 punts. 

f) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos:4 punts. 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics:3 punts. 
h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 

ramaderes (primera transformació) i adquisició de maquinària o altres útils per a 
l'activitat que millorin la gestió de l’explotació: 2 punts. 

i) Despeses associades a la certificació com a producció ecològica segons determina 
el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE): 2 punts. 

 
9.2.3. Subvencions per a les activitats d'empreses de serveis. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 

limitació normativa per part dels plans especials: 4 punts. 
b) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels 

recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques: 4 punts. 

c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible: 4 punts.  

d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència 
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat o que millorin 
l’accessibilitat a les instal·lacions: 3 punts. 

e) Despeses associades amb inversions per a la implantació (programa actuacions 
CETS) i manteniment de les certificacions de la Q de qualitat turística en ENP, així 
com d’altres certificats i etiquetes ambientals oficials públiques: 3 punts. 

f) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent: fins a 3 punts. 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics: 3 punts. 
h) Despeses relacionades amb la implementació de programes d’aprenentatge i servei 

o altres que comptin amb el vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit 
corresponent: 2 punts. 
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9.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència: 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 

limitació normativa per part dels plans especials: 4 punts. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris: 3 punts. 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels 

recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques: 4 punts. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 
2 punts.  

f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis forestals 
(arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i 
silvicultura preventiva): 2 punts. 

 
No seran considerades prioritàries o subvencionables les obres que, amb relació als 
estàndards actuals, es considerin sumptuoses. 
 
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del patrimoni cultural català: 
 
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir 

les característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 

punts. 
 

9.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques i esportives . 
 

a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, d’aprenentatge i servei, cívic i/o 
esportiu que promoguin els valors dels espais naturals protegits: 4 punts. 

b) Edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent: 2 punts. 

 
9.2.6. La valoració de les sol·licituds relacionades amb instal·lacions tèrmiques de 

biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis es realitzarà a partir de la 
suma de la puntuació obtinguda d’acord amb un seguit de criteris de valoració 
específics.  

 
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques de biomassa en 
edificis es tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els 
quatre punts la màxima puntuació possible: 
 
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punts 
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja 
existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punts  
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punts 
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punts 
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Per a la valoració de les sol·licituds per a l’eficiència-estalvi energètic en edificis es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts 
la màxima puntuació possible: 

 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum 
de recursos naturals: 1 punt. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 
solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici: 1 punt. 
c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia: 1 punt. 
d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració: 1 punt. 

 
9.3 Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a activitats forestals, 

agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del 
patrimoni arquitectònic, activitats culturals, cíviques i esportives, instal·lacions 
tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic, s’aplicarà la fórmula següent:  

 
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la qual 
 
PS = Proposta de subvenció. 
 
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50% del 
total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no subvencionables. 
 
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de 
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un 
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents 
graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la 
concessió de subvencions que figuren a les bases. 
 
En els cas de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, 
millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals, aquest descompte 
s’aplicarà de la següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 10%; 2 punts, 
descompte 20%; i un punt, descompte 30%. 
 
En el cas de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en 
edificis es procedirà com s’indica a continuació: 4 punts, descompte del 0%; 3,5 punts, 
descompte del 2,5%; 3 punts, descompte del 5%; 2,5 punts, descompte del 7,5%; 2 punts, 
descompte del 10%; 1,5 punts, descompte del 12,5%; un punt, descompte del 15%; mig 
punt, descompte del 17,5%; zero punts descompte del 20%.  
 
E = coeficient d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les línies de subvenció en les quals no s’esgoti el crèdit d’acord amb la distribució 
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que s’estableix a l’article 10.2, les subvencions destinades a l’expedició del certificat 
d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i les destinades a compensar la no 
realització d’aprofitaments forestals i els danys causats per fauna. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
10.1 El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de CINC-CENTS MIL 
EUROS (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses del Servei de Gestió de 
Parcs Naturals de l’any 2023. 
 
10.2 L’import previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de suport 
establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió estimativa 
entre les aplicacions pressupostàries indicades:  

Exercici 2023   

   Activitats forestals 

     G/50402/17230/47900  
G/50402/17230/77000                     

70.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles ramaderes 

     G/50402/17230/47900                       
 

50.000,00 € 

G/50402/17230/77000 
 

20.000,00 € 

   Empreses de serveis 
     G/50402/17230/47900                        
 

40.000,00 € 

G/50402/17230/77000 
 

40.000,00 € 

   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
60.000,00 € 

   
Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 

G/50402/17230/78900 
 

140.000,00 € 

   Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
  

   
G/50402/17230/48901 

 
20.000,00 €  

 
10.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les maneres següents:  

 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants els 

imports sobrants han de destinar-se a incrementar aquelles línies en que el crèdit fos 
insuficient per atendre les sol·licituds presentades. 
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b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostaries de 
cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris i/o de la naturalesa 
inversora o no de la despesa. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
11.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, amb relació als punts assignats. 
 
11.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
11.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 
tindrà els següents límits màxims: 
 

11.3.1. Subvencions per a activitats forestals. 
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  

 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant 
pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls 
màxims unitaris: 

 
Xarxa viària: 

 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 

350,00 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb 

motoanivelladora: 500,00 €/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de 

seguretat laterals: 800,00 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, 

amb repàs del ferm, formació de cuneta amb motoanivelladora i estassada 
de les franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 

e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 

Treballs silvícoles:  
 

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, 
cobertura inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 

c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat 
manual: 1.200,00 €/ha. 

d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes 
en franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
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Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les 
característiques específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a 
documentació legal que justifiqui el seu cost. 

 
11.3.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 

Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €). 
 

11.3.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 
11.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 
11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència- estalvi 

energètic en edificis. 
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 

 
11.3.6. En les subvencions a les activitats culturals, cíviques i esportives . 

Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €) 
 

En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la subvenció, els costos de 
referència definits per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de taxes i preus púbics en els 
espais naturals protegits.  
 
11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import 
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 
11.5. En el cas al que fa referència l'article 2.2.1.b i 2.2.2.a, l'import serà del 100% del 
benefici no obtingut per causa d'aquesta limitació normativa i d'acord amb l'informe tècnic 
corresponent. L'import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00 EUR i 3.500,00 EUR. 
respectivament. 
 
11.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se 
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera 
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria aquelles subvencions que quedin per 
sota del topall mínim podran ser no atorgades.  

 

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 4.000 € 300 € 

Agrícoles i ramaderes 5.500 € 300 € 

Empreses de serveis 5.500 € 400 € 

Habitatge i patrimoni arquitectònic 5.500 € 400 € 

Culturals, cíviques i esportives 1.100 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa i 8.000 € 800 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’eficiència – estalvi energètic 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Servei de Gestió de Parcs Naturals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
a) President delegat de l’Àrea d‘Infraestructures i Espais Naturals o persona en qui delegui. 
b) Un representant de la Presidència de la corporació. 
c) Coordinador en matèria d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e) Cap del Servei de Gestió de Parcs Naturals. 
 
Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el President delegat de l’Àrea 
d‘Infraestructures, i Espais Naturals o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan 
col·legiat, la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic de la Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el 
termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir de 
sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a activitats forestals els/les 

beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera que no perjudiquin 
cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d’acord amb la legislació 
vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el pla especial. Així mateix es 
comprometen a executar-les fora del període de nidificació i reproducció de la fauna (1 
de març a 31 de juliol). 

 
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

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

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

 
5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la 
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
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privades estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan 
concedent modifiqui l’import de la subvenció. 

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

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. En el moment de la certificació es verificarà, mitjançant 
la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el pressupost esmentat. En cas 
que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest 
últim com a referència. 

 
7. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
8. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

  
16. Despeses no subvencionables 

 
1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents tècnics 

encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions. 
 
2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, activitats, obres 

i instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés 
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.  

 
3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 

incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 

 
4. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 

subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el 
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre 
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants 
queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 

 
5. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 

no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una 
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting. 

 
17. Subcontractació  

 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat. 
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18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 

 
1. Les subvencions atorgades s’hauran de justificar entre el 2 de gener i el 31 de març de 

2024. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat total amb el contingut establert 

en l’article 72.2 RLGS.  
 

2. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 

els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

 
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat pel Servei de Gestió de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 
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4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas 
que es presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma 
expressa, es procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los 
al/la beneficiari/ària. 

 
5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

 
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades 
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima 
d’execució de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb 
caràcter general a totes les persones beneficiàries d’una mateixa convocatòria de 
subvencions.  
 
20. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

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

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament.  

 
3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha 

calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import 
de referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la 
sol·licitud, excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble 
del topall màxim de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi. 

21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.  Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
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beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
23.  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.  Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i a la seu electrònica de la Diputació. 
 
25.  Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a activitats d'empreses de serveis i 
per a la realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents 
obligacions: 

 
1. Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 

estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que 
s’estableixi a l’acord de resolució de la convocatòria. 

 
2. El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 

documentació que generin les actuacions subvencionades.  
3. Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant 

el seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, 
l’activitat o actuació subvencionada. 
 

26. Causes de reintegrament  
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit 
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del 
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 

les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 

 
27. Obligats al reintegrament 

 
1. Les persones físiques beneficiàries. 
 
2. Respondran solidàriament del reintegrament les entitats beneficiàries i els seus 

membres. 
 
3. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de 

l’entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin 
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran 
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries 
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin 
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament 
de la subvenció.  

 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el 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. 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, el 
text íntegre del qual és el següent: 
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Extracte de l’Acord de data 12 de maig de 2022 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen la concessió de subvencions, promogudes per 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, amb 
l’objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses 
de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les 
activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Els sol·licitants solament podran ser beneficiaris d’una única subvenció en la present 
convocatòria, amb la excepció de les subvencions que s’atorguin per despeses associades 
a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i per les despeses 
associades a la certificació com a producció ecològica segons determina el Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En aquests casos es podrà sol·licitar subvenció 
per un altre dels conceptes contemplats en aquestes bases.  
 
Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà atorgar una única 
subvenció per línia. 

 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 

que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les 
següents condicions: 

 
1.1 Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot 

seguit es detallen: 
 

 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat 
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la 
Seguretat Social. 

 
1.2 Les persones físiques. 

 
1.3 Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 

banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 
d’aquestes bases i gestionats pel Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas de la línia de 
subvenció per a activitats forestals.  

 
1.4 A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran ser beneficiaris/àries 

d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar 
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l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin, per cada línia d’actuació les 
condicions següents: 

 
1.4.1 Subvencions per a activitats forestals. 
 

a) Els/les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats pel Servei de 
Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de 
gestió dels espais protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal 
(PSGF).  

b) Els/les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 
els àmbits esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia de subvenció, que formin 
part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i 
un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc. 

c) Els/les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les 
associacions de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics 
conreus sempre que, en aquest cas, comptin amb l’autorització dels 
propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui 
contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels/de les quals també s’haurà de 
desenvolupar dins dels àmbits territorials esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia de 
subvenció, no estaran afectats/des per l’obligació d’estar inscrits/es en el corresponent 
Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions relacionades amb la 
conservació o el foment de la biodiversitat, no serà condició necessària estar en 
possessió del PTGMF. Tot i així, caldrà que l’actuació proposada sigui contemplada en 
el pla de prevenció municipal, o altre instrument de planejament similar, o en el pla de 
conservació de l’espai natural protegit corresponent, o comptar amb l’informe favorable 
de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit. 

 
1.4.2 Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
 

a) Els/les titulars de les activitats agrícoles i ramaderes o els/les propietaris/àries 
de les finques en les quals s’ubiquin aquestes activitats incloses en els àmbits 
esmentats a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció. 

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
que integrin un conjunt d’activitats i finques agrícoles i ramaderes incloses en 
els mateixos àmbits definits a l’art. 2. 

 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a activitats agrícoles i ramaderes 
aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la ramaderia de 
qualsevol de les següents maneres: 
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 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 

 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola-
ramadera. 

 
1.4.3 Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
 

a) Els/les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, 
hoteleria, comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins 
dels àmbits definits a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de 
subvenció. 

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 

c) Als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona on s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran 
també optar a aquesta línia de subvenció les empreses vinculades al sector 
turístic que s’hi vulguin adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit 
prèviament l’esmentada carta en cada cas.  

 
1.4.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries 
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, 
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins dels 
àmbits definits a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció. 

b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser 
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència 
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada 
d’aquesta voluntat. 

c) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, així com d’aquells de 
valor patrimonial justificat ubicats dins  dels àmbits definits a l’article 2 de les 
presents bases. 

1.4.5 Subvencions per a les entitats culturals, cíviques o esportives. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les activitats de caràcter cívic, 
cultural o esportiu organitzades per entitats de caràcter cívic, cultural o esportiu 
ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i sempre que compleixin les següents 
condicions: 
 

a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural 

i/o esportiu. 
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d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o 
temàticament estiguin explícitament vinculades amb la conservació i/o l'ús 
públic dels àmbits esmentats en l'article 2 per a aquesta línia de subvenció i 
que preferentment vagin adreçades al públic en general. 
 

1.4.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència estalvi 
energètic en edificis. 

 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 
2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació 
urbanística irregular. 

 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada 
la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. 
En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua 
non per a iniciar l’activitat econòmica.  

 
1.5 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 

que figura a la base 5. 
 

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

 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions, que atorgui 
la Diputació de Barcelona a través del pel Servei de Gestió de Parcs Naturals, a 
particulars i destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les 
activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora 
d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats culturals, cíviques i 
esportives, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
l’eficiència-estalvi energètic en edificis. 
 
A tal efecte, per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
d’Actuació del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions 
per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
- Activitats forestals 
- Activitats agrícoles i ramaderes 
- Empreses de serveis 
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- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència i estalvi energètic en 

edificis 
 

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst en aquestes bases. 
 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
 
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el 
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
El dels Plans especials dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i del Foix. 
En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 2000 dels 
municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Mª de Martorelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es 
consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en finques 
registrals que tinguin al menys el 50% de la seva superfície dins dels límits dels plans 
especials de protecció. 
 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també 
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del Pla especial de l’Espai 
Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de delimitació 
de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
 
En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes i la 
corresponent a les instal·lacions tèrmiques de biomassa i a l’eficiència-estalvi energètic en 
edificis, l’àmbit de aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 
5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins dels 
espais naturals protegits esmentats anteriorment. En el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes bases també s’amplia al de la Reserva de la Biosfera, dins de la 
província de Barcelona, per a les activitats o projectes de: 

 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
- Activitats agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o 

que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell 
Català per a la Producció Agrícola Ecològica 

- Activitats de ramaderia extensiva que, totalment o parcialment, realitzin l'aprofitament 
en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera. 
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- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles de persones físiques 
o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat 
econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles declarats béns 
d’interès cultural per la Llei 9/93. 

- Instal·lacions tèrmiques de biomassa en immobles de persones físiques o jurídiques 
de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre 
que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

 
En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al 
Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides. 
 
En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no ajustada a la 
legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte de subvenció aquelles 
actuacions que estiguin contemplades en els acords inclosos en els drets de superfície que 
els/les titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o 
amb alguna administració supramunicipal. 
 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 

 
2.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 

 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 

posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del 
propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord 
GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels 
espais protegits corresponents. 

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de xarxa 
viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva) o a la 
reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i 
cabirol), esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en 
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
en un pla cinegètic, pla de conservació o comptin amb l’informe favorable de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 

adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat que millorin la gestió de 
l’explotació. 
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Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord 
amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, 
caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. 
A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 

 
2.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes  

 
a) La no realització o limitacions en els treballs agrícoles i ramaders derivades de la 

normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i 
l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de 
conservació dels espais protegits corresponents. 

b) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa urbanística i ambiental vigent. 

c) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat i arranjament o construcció 
d’estructures exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars) 

d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a 
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 

e) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin 
respectuoses amb el medi ambient, així com el manteniment d’espais oberts per 
afavorir la biodiversitat. 

f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 
ramaderes (primera transformació) i adquisició de maquinària o altres útils per a 
l'activitat que millorin la gestió de l’explotació 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
h) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos.  
i) Despeses associades a la certificació com a producció ecològica segons determina 

el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). 
 

2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos. 

b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva 
accessibilitat. 

c) Despeses associades  a la certificació d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible,  

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent.  

f) Despeses relacionades amb la implementació d’un programa d’aprenentatge i servei 
que compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit 
corresponent, excloses retribucions de personal. 
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g) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de 
les comunicacions telemàtiques.  

h) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
 

2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de 
primera residència. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes  a 

limitació normativa per part dels  plans especials. 
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la 
connectivitat de les comunicacions telemàtiques. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis 

forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de 
basses o hidrants, i silvicultura preventiva). 

g) Millores de les comunicacions i sistemes telemàtics. 
 
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles, 
i els seus recintes annexes, declarats béns d’interès cultural local (BCIL), o 
nacional (BCIN), així com aquells de valor patrimonial justificat: 

 
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 

mantenir les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració 
del patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a 
la qual se sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà 
exigir la realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic 
necessàries per a un desenvolupament correcte de l’actuació. 
 

2.2.5. Subvencions per a les entitats culturals, cíviques o esportives . 
 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, d’aprenentatge i servei, cívic o 

esportiu vinculades a la temàtica dels espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 

gestor de l’espai natural protegit corresponent.  
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, cívic o esportiu esmentades, 
com poden ser regals, menjars i begudes. 
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2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis 

 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes 
que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora 
de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi 
d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia 
energia amb la incorporació d’energies renovables: 

 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum 

de recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 

solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia. 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 

 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera 

de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una 
xarxa externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’a) i 

fins l’e) anteriors (ambdós inclosos).  
 

La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars 
on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es 
requereix una eficiència mínima del 75%.  

 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 

 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
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b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 
(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 

c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 

El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció 
durant un període mínim de 2 anys.  

 
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 

 
2.4. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 

 
2.5. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting 
 
Tercer . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
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. 
 
Quart. Quantia 
 
4.1. El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de CINC-CENTS MIL 
EUROS (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de la corporació de l’any 
2023 i que es detallen a continuació. 
 
4.2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribueixen entre les diferents línies de 
suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió 
estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
 
Exercici 2023   

   Activitats forestals 

     G/50402/17230/47900  
G/50402/17230/77000                     

70.000,00 € 
20.000,00 € 
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Activitats agrícoles ramaderes 

     G/50402/17230/47900                       
 

50.000,00 € 

G/50402/17230/77000 
 

20.000,00 € 

    
Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                        
 

40.000,00 € 

G/50402/17230/77000 
 

40.000,00 € 

   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
60.000,00 € 

   Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 

G/50402/17230/78900 
 

140.000,00 € 

   
Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 

  
   G/50402/17230/48901 

 
20.000,00 €  

 
4.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les maneres següents: 

 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants els 

imports sobrants han de destinar-se a incrementar aquelles línies en què el crèdit fos 
insuficient per atendre les sol·licituds presentades.  

b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostaries de 
cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris i/o de la naturalesa 
inversora o de la despesa. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Cinquè. Import individualitzat de les subvencions 
 
5.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà 
de forma proporcional entre els/les sol·licitants, amb relació als punts assignats. 
 
5.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
5.3. L’import de les subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 
tindrà els següents límits màxims: 
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5.3.1. Subvencions per a activitats forestals. 
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  

 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
 
Xarxa viària: 
 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb buldòzer: 350,00 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motoanivelladora: 

500,00 €/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat laterals: 

800,00 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb repàs 

del ferm, formació de cuneta amb motoanivelladora i estassada de les franges de 
seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 

e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 

Treballs silvícoles:  
 

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura 
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 

c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 
1.200,00 €/ha. 

d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en franges de 
protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
 

Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques específiques i 
criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el seu cost. 

 

5.3.2. Subvencions per a activitats agrícoles-ramaderes. 
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €). 

 

5.3.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 

5.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 

5.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa - eficiència energètica 
en edificis. 
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 

 

5.3.6. En les subvencions a les entitats culturals, cíviques i esportives 
Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €) 

 

En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la subvenció, els costos de 
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referència definits per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de taxes i preus púbics en els 
espais naturals protegits 
 

5.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import 
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 

5.5. En el cas al que fa referència l'article 2.2.1.b i 2.2.2.a, l'import serà del 100% del 
benefici no obtingut per causa d'aquesta limitació normativa i d'acord amb l'informe tècnic 
corresponent. L'import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00 EUR i 3.500,00 EUR. 
respectivament. 
 
5.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se 
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera 
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles subvencions que 
quedin per sota del topall mínim podran ser no atorgades. 

 

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 4.000 € 300 € 

Agrícoles i ramaderes 5.500 € 300 € 

Empreses de serveis 5.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 5.500 € 400 € 

Culturals, cíviques i esportives 1.100 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa i 
eficiència energètic – estalvi energètic en edificis 

8.000 € 800 € 

 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 20 de maig i finalitzarà el 30 de juny 
de 2022. 
 

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

Setè.- Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2023 al 31 
de desembre de 2023. 
 

Vuitè.- Termini i forma de justificació 
 

1.- Les subvencions atorgades s’hauran de justificar entre el 2 de gener i el 31 de març de 
2024. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 RLGS.  
 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 

els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

 
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat pel Servei de Gestió de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 
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4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

 
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades 
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima 
d’execució de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb 
caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de subvencions.  

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), en el 
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destina a aquesta convocatòria per import de 
CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses del 
Servei de Gestió de Parcs Naturals del pressupost de l’any 2023 que es detalla a 
continuació, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
 
 

Exercici 2023 
 

 

Activitats forestals 
  

   G/50402/17230/47900  
G/50402/17230/77000                     

70.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles ramaderes 

     G/50402/17230/47900                        50.000,00 € 

G/50402/17230/77000  20.000,00 € 

   Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 

G/50402/17230/77000  40.000,00 € 
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   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
60.000,00 € 

 

Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 

G/50402/17230/78900  140.000,00 € 

   Entitats de caràcter cívic, cultural i esportiu  
  

   G/50402/17230/48901            20.000,00 € 

 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les manares següent: 
 

a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de 
sol·licitants els imports sobrants han de destinar-se a incrementar aquelles línies 
en que el crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. En aquest 
cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució de les diferents línies de 
suport. 

 

b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions 
pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 

 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
seu electrònica de la Diputació. 
 

Sisè. PUBLICAR la següent convocatòria a la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 

27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar 
inicialment les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, 
empreses de servei, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica i entitats culturals, 
en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no justificar a la 
data de termini (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: 
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Quart. NOTIFICAR el present acord  als interessats pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació inicial de subvencions, concedides per concurrència competitiva, a 
diferents municipis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008093).- 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. Per acord número 230 de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a Ens locals municipals i Entitats 
Municipals Descentralitzades de la província de Barcelona, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques. 
 

2. En aquest acord en el que es van aprovar les bases específiques de la 
convocatòria, s’establia que el període d’execució anava des de la data de 
finalització de la presentació de les sol·licituds fins el 31 d’octubre de 2021, i el de 
justificació finalitzava el 30 de novembre de 2021. 

 
3. Per acord número 465 de la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2020 es va 

aprovar la concessió de les subvencions a diversos Ajuntaments per un import total 
de 800.000,00 €, i es va disposar la despesa d’acord amb el detall següent: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 78.500,00 € 90100 17210 76200 

2020 1.500,00 € 90100 17210 76800 

2021 706.500,00 € 90100 17210 76200 

2021 13.500,00 € 90100 17210 76800 

 
4. En l’acord esmentat en l’apartat anterior es va aprovar, entre d’altres, la concessió 

de les subvencions als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Castellfollit del Boix, 
Manlleu, Moià, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Martí de Sesgueioles, Terrassa, Vic i 
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Vilafranca del Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76200 i pels imports següents: 
 

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

Ajuntament de Cabrera de Mar 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 992,25 € 8.930,25 € 9.922,50 € 

Ajuntament de Manlleu 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Moià 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Sant Martí de 
Sesgueioles 

586,25 € 5.276,25 € 5.862,50 € 

Ajuntament de Terrassa 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Vic 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

 
5. Els imports corresponents al pressupost 2020 es van incorporar com a romanents al 

pressupost 2021, excepte 1.415,00 euros corresponents a l’Ajuntament de Manlleu, 
atès que va fer una justificació parcial per aquest import i se li va fer el corresponent 
pagament, quedant pendent de justificació la quantitat de 13.585,00 euros.  

 
6. La tramitació de la concessió de les pròrrogues es va fer en uns terminis que no van 

permetre que es pogués resoldre el procediment abans del 31 d’octubre, que era el 
termini d’execució establert a les bases de la convocatòria.  

 
7. L’Ajuntament de Moià va presentar justificació de la subvenció en data 3 de gener 

de 2022. 
 

8. Tenint en compte que el termini de justificació va finalitzar el 30 de novembre de 
2021, l’Ajuntament de Moià va presentar la justificació fora de termini i, per tant, no 
s’admet, i la resta dels Ajuntaments esmentats no han justificat les quantitats 
concedides, a excepció de la justificació parcial que va fer l’Ajuntament de Manlleu, 
d’acord amb l’establert en les bases específiques, escau revocar les subvencions 
concedides esmentades en la seva totalitat pel que fa als Ajuntaments de Cabrera 
de Mar, Castellfollit del Boix, Moià, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Martí de 
Sesgueioles, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès, i revocar parcialment la 
subvenció concedida a l’Ajuntament de Manlleu en la quantitat no justificada 
esmentada en l’apartat cinquè. 
 

9. Vist l’informe signat pel Cap de la Secció de Suport a la gestió energètica local, en 
el qual s’informa de què atès que els Ajuntaments esmentats en l’apartat anterior no 
han justificat la subvenció, o bé ho han fet parcialment com l’Ajuntament de 
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Manlleu, o fora de termini com és el cas de l’Ajuntament de Moià, es proposa 
revocar les subvencions concedides. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen 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 (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va aprovar la 

convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a Ens locals municipals i Entitats 
Municipals Descentralitzades de la província de Barcelona, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques. 

 
4. 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’OGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 508011. 

 
5. L’article 48 de l’Ordenança preveu la revocació de les subvencions concedides. 
 
6. Vist l’article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, que preveu que l'òrgan administratiu que 
iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la forma del seu inici, podrà 
disposar, d'ofici o a instància de part, la seva acumulació a altres amb els que 
guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui 
hagi de tramitar i resoldre el procediment. 

 
7. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a 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 
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per decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022.  

 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la revocació inicial de les subvencions concedides en la seva 
totalitat als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Castellfollit del Boix, Moià, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Martí de Sesgueioles, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 202020205120011833, 
per a l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de 
Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020, per un 
import total de cent cinc mil set-cents vuitanta-cinc euros (105.785,00 €), d’acord amb 
el desglossament següent: 
 

Ens Local Import Total 2021 

Ajuntament de Cabrera de Mar 15.000,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 9.922,50 € 

Ajuntament de Moià 15.000,00 €  

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 15.000,00 €  

Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles 5.862,50 € 

Ajuntament de Terrassa 15.000,00 € 

Ajuntament de Vic 15.000,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 15.000,00 €  

 
Segon. APROVAR la revocació inicial i parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Manlleu en la quantitat no justificada, per import de tretze mil cinc-
cents vuitanta-cinc euros (13.585,00 €). 
 

Tercer. CONCEDIR als interessats un termini de 15 dies per a la presentació de les 
al·legacions que considerin oportunes o presentin els documents que estimin 
pertinents, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, amb l’advertiment que en cas de no presentar cap al·legació a 
la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
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29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la revocació parcial definitiva de les subvencions atorgades, en règim de 
concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de 
la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/10813).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 
AJG 451/2021), en sessió de data 15 de juliol de 2021, es van aprovar la 
convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de subvencions en règim 
de concessió directa amb concurrència per a l’atorgament de subvencions per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’any 2021, amb pressupost màxim de quatre-cents 
trenta-cinc mil cent vuitanta euros (435.180,00 €). 

 

2. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 
AJG 644/2021), en sessió de data 28 d’octubre de 2021, es va aprovar l’atorgament 
de les subvencions per concessió directa amb concurrència previstes per a l’exercici 
pressupostari 2021, destinades a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2021.  

 

3. Les condicions de gestió i regulació de les subvencions atorgades són les previstes a 
les Bases reguladores de la convocatòria, aprovades mitjançant l’esmentat Dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. AJG 451/2021). 

 

4. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg 
AJG 118/2022), de data 10 de març de 2022 es va aprovar la revocació parcial 
inicial de l’import de 22 de les 34 subvencions atorgades l’exercici 2021, per un total 
de divuit mil sis-cents euros (18.600,00 €) resultants de la diferència entre l’import 
de les subvencions atorgades l’any 2021, en relació a les quantitats correctament 
justificades i pagades, d’acord amb les condicions previstes a la convocatòria i les 
Bases específiques. 

 

5. De la globalitat dels ens locals beneficiaris de la subvenció, 22 no van acreditar 
correctament la totalitat de la subvenció concedida l’any 2021, d’acord amb el que 
s’especifica en el quadre següent: 

 

Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 

convocatòria 
2021 

Justificacions 
presentades 

Justificacions 
verificades i 
pagades 

Subvenció 
a revocar 
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Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 

convocatòria 
2021 

Justificacions 
presentades 

Justificacions 
verificades i 
pagades 

Subvenció 
a revocar 

Ajuntament de Badalona 7.020,00 € 6.300,00 € 5.640,00 € 1.380,00 € 

Ajuntament de Barberà del Vallès 2.010,00 € 300,00 € 300,00 € 1.710,00 € 

Ajuntament de Caldes de Montbui 2.160,00 € 2.160,00 € 1.890,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Cardedeu 5.280,00 € 5.040,00 € 3.420,00 € 1.860,00 € 

Ajuntament de Castelldefels 7.860,00 € 7.860,00 € 7.740,00 € 120,00 € 

Ajuntament de Centelles 4.080,00 € 4.080,00 € 3.090,00 € 990,00 € 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

2.430,00 € 2.430,00 € 840,00 € 1.590,00 € 

Ajuntament de Manlleu 7.260,00 € 7.260,00 € 6.990,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Manresa 16.350,00 € 16.350,00 € 16.080,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Martorell 10.320,00 € 10.320,00 € 10.140,00 € 180,00 € 

Ajuntament del Masnou 2.310,00 € 2.040,00 € 1.230,00 € 1.080,00 € 

Ajuntament de Molins de Rei 7.170,00 € 7.170,00 € 6.510,00 € 660,00 € 

Ajuntament de Mollet del Vallès 16.470,00 € 16.470,00 € 16.200,00 € 270,00 € 

Ajuntament del Prat de Llobregat 6.600,00 € 6.600,00 € 6.540,00 € 60,00 € 

Ajuntament de Rubí 1.980,00 € 1.980,00 € 1.920,00 € 60,00 € 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

3.600,00 € 3.600,00 € 3.150,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Sant Celoni 2.910,00 € 2.910,00 € 1.830,00 € 1.080,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

25.140,00 € 25.140,00 € 24.690,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Vic 15.240,00 € 15.240,00 € 13.020,00 € 2.220,00 € 

Ajuntament de Viladecans 4.800,00 € 2.640,00 € 2.250,00 € 2.550,00 € 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

1.620,00 € 1.620,00 € 1.080,00 € 540,00 € 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

17.310,00 € 17.040,00 € 16.770,00 € 540,00 € 

Total  18.600,00 € 

 
6. En el Dictamen anteriorment esmentat (ref. reg. AJG 118/2022), que es va notificar 

a cadascun dels ens locals interessats mitjançant EACAT els dies 16,17 i 18 de 
març de 2022, respectivament, es concedia als ens locals afectats un tràmit 
d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la data de notificació, per tal que 
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes, amb l’advertiment que, 
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de no fer-ho o no estimar-se les al·legacions, la revocació parcial inicial esdevindria 
definitiva. El termini per a la presentació d’al·legacions va finalitzar els dies 6, 7 i 8 
de març de 2022, respectivament. 

 
7. Segons consta a l’expedient, mitjançant tres diligències de Secretaria de data 14 

d’abril de 2022 s’acredita, un cop consultat el llibre de Registre d’entrades de la 
corporació, que no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 

 
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació de la revocació 
parcial definitiva dels ajuts referenciats de 22 de les 34 subvencions atorgades a la 
convocatòria de l’any 2021, a fi de procedir a la reducció de l’import autoritzat i 
disposat de divuit mil sis-cents euros (18.600,00 €), mitjançant els corresponents 
ajustaments de valor negatiu de les diferents posicions afectades de l’operació 
comptable D i de l’operació comptable A (posicions 1 i 2), condicionada a la 
comptabilització de les primeres, mitjançant els ajustaments de valor negatius que 
s’escaiguin. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El règim jurídic de les subvencions s’estableix 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. Les subvencions de la Diputació de Barcelona estan regulades a l’Ordenança 

General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la modificació de la qual 
s’aprovà definitivament en sessió plenària ordinària del dia 30 de març de 2017, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del 9 de maig de 2017 (en endavant 
l'Ordenança).   

 
3. L’article 48.1.c) de l’esmentada Ordenança General de Subvencions de la Diputació 

de Barcelona, pel que fa a la causa de revocació de les subvencions concedides. 
 
4. L’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
 
5. 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 número 1388/22, de 14 de febrer (BOPB 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: 
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ACORDS 
 

Primer. APROVAR la revocació parcial definitiva dels ajuts referenciats de 22 de les 
subvencions atorgades a 34 ens locals l’any 2021 d’acord amb les condicions 
previstes a la convocatòria i les bases específiques, aprovades mitjançant Dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. AJG 451/2021), en 
sessió de data 15 de juliol de 2021, per a l’atorgament de subvencions per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’any 2021, pels imports que es detallen per a cada ens 
local en el quadre següent i d’acord amb el que expressa la part expositiva: 
 

Ens local afectat 

Subvenció 
atorgada 

convocatòria 
2021 

Justificacions 
presentades  

Justificacions 
verificades i 
pagades  

Subvenció a 
revocar 

Ajuntament de Badalona 7.020,00 € 6.300,00 € 5.640,00 € 1.380,00 € 

Ajuntament de Barberà del Vallès 2.010,00 € 300,00 € 300,00 € 1.710,00 € 

Ajuntament de Caldes de Montbui 2.160,00 € 2.160,00 € 1.890,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Cardedeu 5.280,00 € 5.040,00 € 3.420,00 € 1.860,00 € 

Ajuntament de Castelldefels 7.860,00 € 7.860,00 € 7.740,00 € 120,00 € 

Ajuntament de Centelles 4.080,00 € 4.080,00 € 3.090,00 € 990,00 € 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

2.430,00 € 2.430,00 € 840,00 € 1.590,00 € 

Ajuntament de Manlleu 7.260,00 € 7.260,00 € 6.990,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Manresa 16.350,00 € 16.350,00 € 16.080,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Martorell 10.320,00 € 10.320,00 € 10.140,00 € 180,00 € 

Ajuntament del Masnou 2.310,00 € 2.040,00 € 1.230,00 € 1.080,00 € 

Ajuntament de Molins de Rei 7.170,00 € 7.170,00 € 6.510,00 € 660,00 € 

Ajuntament de Mollet del Vallès 16.470,00 € 16.470,00 € 16.200,00 € 270,00 € 

Ajuntament del Prat de Llobregat 6.600,00 € 6.600,00 € 6.540,00 € 60,00 € 

Ajuntament de Rubí 1.980,00 € 1.980,00 € 1.920,00 € 60,00 € 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

3.600,00 € 3.600,00 € 3.150,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Sant Celoni 2.910,00 € 2.910,00 € 1.830,00 € 1.080,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

25.140,00 € 25.140,00 € 24.690,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Vic 15.240,00 € 15.240,00 € 13.020,00 € 2.220,00 € 

Ajuntament de Viladecans 4.800,00 € 2.640,00 € 2.250,00 € 2.550,00 € 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

1.620,00 € 1.620,00 € 1.080,00 € 540,00 € 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

17.310,00 € 17.040,00 € 16.770,00 € 540,00 € 
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Ens local afectat 

Subvenció 
atorgada 

convocatòria 
2021 

Justificacions 
presentades  

Justificacions 
verificades i 
pagades  

Subvenció a 
revocar 

Total 18.600,00 € 

 
Segon. APROVAR la reducció de l’import total de la despesa autoritzada i disposada, 
per un import de divuit mil sis-cents euros (18.600,00 €), vinculada a les subvencions 
atorgades l’any 2021, mitjançant els corresponents ajustaments de valor negatiu de les 
diferents posicions afectades de l’operació comptable D i de l’operació comptable A 
(posicions 1 i 2) condicionada a la comptabilització dels ajustaments de valor negatiu 
de l’operació comptable D, tal i com es detalla en els quadres següents: 
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1.- FASE D 
 

Ens local afectat 
Aplicació 

pressupostària 

Números 
d’operació 

comptable D 
original 

Codificació 
Import a reduir 
per revocació 

Ajustaments de valor 
negatiu 

Ajuntament de Badalona G/30103/43300/46200 2103004138/1 21/O/313189 1.380,00 € 2203900691 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

G/30103/43300/46200 2103004138/2 21/O/313190 1.710,00 € 2203900692 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

G/30103/43300/46200 2103004138/3 21/O/313191 270,00 € 2203900693 

Ajuntament de Cardedeu G/30103/43300/46200 2103004138/4 21/O/313192 1.860,00 € 2203900694 

Ajuntament de Castelldefels G/30103/43300/46200 2103004138/5 21/O/313193 120,00 € 2203900695 

Ajuntament de Centelles G/30103/43300/46200 2103004138/6 21/O/313194 990,00 € 2203900696 

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

G/30103/43300/46200 2103004138/7 21/O/313195 1.590,00 € 2203900697 

Ajuntament de Manlleu G/30103/43300/46200 2103004138/13 21/O/313201 270,00 € 2203900698 

Ajuntament de Manresa G/30103/43300/46200 2103004138/14 21/O/313202 270,00 € 2203900699 

Ajuntament de Martorell G/30103/43300/46200 2103004138/15 21/O/313203 180,00 € 2203900700 

Ajuntament del Masnou G/30103/43300/46200 2103004138/16 21/O/313204 1.080,00 € 2203900701 
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Ens local afectat 
Aplicació 

pressupostària 

Números 
d’operació 

comptable D 
original 

Codificació 
Import a reduir 
per revocació 

Ajustaments de valor 
negatiu 

Ajuntament de Molins de 
Rei 

G/30103/43300/46200 2103004138/18 21/O/313206 660,00 € 2203900702 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

G/30103/43300/46200 2103004138/19 21/O/313207 270,00 € 2203900703 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

G/30103/43300/46200 2103004138/21 21/O/313209 60,00 € 2203900704 

Ajuntament de Rubí G/30103/43300/46200 2103004138/22 21/O/313210 60,00 € 2203900705 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

G/30103/43300/46200 2103004138/24 21/O/313212 450,00 € 2203900706 

Ajuntament de Sant Celoni G/30103/43300/46200 2103004138/25 21/O/313213 1.080,00 € 2203900707 

Ajuntament de Sta. Coloma 
de Gramenet 

G/30103/43300/46200 2103004138/26 21/O/313214 450,00 € 2203900708 

Ajuntament de Vic G/30103/43300/46200 2103004138/29 21/O/313217 2.220,00 € 2203900709 

Ajuntament de Viladecans G/30103/43300/46200 2103004138/30 21/O/313218 2.550,00 € 2203900710 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

G/30103/43300/46700 2103004138/32 21/O/313220 540,00 € 2203900711 

Agència Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

G/30103/43300/46700 2103004138/33 21/O/313221 540,00 € 2203900712 
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2. Fase A (prèvia comptabilització de la fase anterior): 
 

Aplicació pressupostària Operació comptable A Import a reduir 

G/30103/43300/46200 2102000349/001 17.520,00 € 

G/30103/43300/46700 2102000349/002 1.080,00 € 

 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a tots els ens locals afectats.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic Roda de 
teatre corresponent a l’any 2022, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2022/0008294).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea 

de Cultura, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial i assolir i consolidar un elevat grau 
de compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania. 

 
2. Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors, l’Àrea de 

Cultura té previst procedir a la convocatòria del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
3. L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació 

de Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi 
Frederic Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més 
influents en la vida teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de 
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 

 
4. Des de l’any 2018 la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Associació 

Dramàtica de Barcelona, impulsa el Premi Frederic Roda de teatre i, és en aquest 
sentit que, es proposa aprovar la convocatòria del Premi Frederic Roda de teatre 
2022. 
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5. Aquest Premi, un cop més, vol donar suport als dramaturgs i dramaturgues amb la 
finalitat de contribuir amb les iniciatives per impulsar el sector cultural, àmbit que 
s’ha vist molt afectat per la pandèmia de la COVID-19. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança). 

 
3. Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència 

competitiva és la forma ordinària de concessió subvencions i per extensió de 
premis de naturalesa subvencional, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de 
la LGS. 

 
4. Atès el que disposa a l’article 2.3 l’Ordenança General de Subvencions que 

considera que els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries 
aprovades amb concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes 
la consideració de subvencions.  

 
5. Vist que l’import total que es destinarà al Premi Frederic Roda de teatre és de 

VUIT MIL EUROS (8.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de l’exercici 2022. 

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

següents de l’Ordenança. 
 
7. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
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8. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure 
unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 

 
9. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
10. 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. 

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

ACORDS 
 

 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202220225120013223), que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic 
Roda de teatre corresponent a l’any 2022 mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013223 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.  
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Antecedents 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic Roda 
de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la vida teatral 
catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació Dramàtica de 
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Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, director, 
pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2018 la Diputació de Barcelona va voler donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al mon local i als espais escènics municipals, és en aquest 
sentit que va convocar el Premi Frederic Roda de teatre 2018. 
 
Seguint amb la línia iniciada, la Diputació de Barcelona proposa de nou aprovar les bases 
del Premi Frederic Roda de teatre 2022. 
 
3. Objecte i finalitat del premi 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva 
obra. 
 
4. Beneficiaris 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors, persones físiques, d’obres originals 
escrites en català, majors de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no de manera 
conjunta o en col·laboració amb un tercer. 
 
5. Característiques del text 
 
5.1 Hi podran concórrer obres originals, inèdites i no estrenades en el moment de presentar 
la sol·licitud, que no hagin guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni estiguin en procés 
d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
5.2 Les obres presentades hauran d’estar escrites en català i han de tenir una extensió 
mínima de 50.000 caràcters (inclosos els espais). 
 
5.3 El tema de l’obra és lliure. 

 
6. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 
 
6.1 La dotació econòmica total que farà la Diputació de Barcelona al Premi Frederic Roda 
de teatre 2022 serà de 8.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les retencions corresponents segons 
la legislació vigent. 
 
6.2 A més, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona es compromet a editar el text de l’obra en 
català, i en aquest sentit hi destinarà la quantitat màxima de 2.000 €. 
 
7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
7.1 Només podrà presentar-se un sol text per persona física. 
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7.2 El text ha de ser escrit en català, original, inèdit, no ha d’haver estat premiat, ni estrenat. 
En el cas que l’obra s’hagi presentat en format de lectura, no es considerarà estrenat. 
 
7.3 El text no pot haver estat presentat en edicions anteriors. 
 
8. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
8.1 El termini de presentació de la sol·licitud i els documents que la conformen començarà 
l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i 
finalitzarà el dia 14 de juliol de 2022. 
 
8.2 Les persones interessades hauran de: 
 

 Emplenar i adjuntar el model de sol·licitud signat amb les dades de la persona 
sol·licitant: nom i cognoms, DNI o document identificatiu equivalent (passaport o NIE), 
adreça postal, telèfon mòbil, adreça electrònica, títol de l’obra, pseudònim utilitzat per 
signar l’obra i breu ressenya de la seva trajectòria professional, literària o teatral. 
Aquesta sol·licitud no es farà arribar a la comissió tècnica, ni al jurat per tal de 
salvaguardar la identitat dels autors que presenten les obres. 

 

 Emplenar i adjuntar la declaració responsable signada, com annex 1 a la sol·licitud, 
en que es manifesti: 

 
- que l’obra que es presenta és original, inèdita i no estrenada en el moment de 

presentar la sol·licitud; 
- que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni es 

troba en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

- que l’obra que es presenta no ha estat lliurada en edicions anteriors. 
- que el sol·licitant reuneix tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari 

d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions. 

 

 Adjuntar el text de l’obra. En el primer full del document haurà de constar el títol i el 
pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de l’autor. 

 

 Adjuntar còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE). 
 
8.3 La participació en la present convocatòria, de manera preferent, haurà de tramitar-se 
electrònicament. També es podrà tramitar presencialment al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, o en les oficines de correus. 
 

a) Electrònicament, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/ omplint el formulari electrònic 
normalitzat que serà signat electrònicament amb idCAT Mòbil o amb certificat digital 
personal (IdCat, DNIe, o altres sistemes de firma electrònica admesos a la Política de 
signatura electrònica de la Diputació de Barcelona consultable a la seu electrònica de 
la Diputació), i que anirà acompanyat dels següents documents: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Model de sol·licitud en format pdf o jpg, degudament signat. 

 Declaració responsable (annex a la sol·licitud) en format pdf o jpg, degudament 
signada. 

 Text de l’obra en format pdf. En el primer full del document haurà de constar el títol 
i el pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de l’autor. 

 Còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE) en format 
pdf o jpg. 

 
b) Electrònicament, a través de 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. S’haurà d’adjuntar: 

 

 Model de sol·licitud en format pdf o jpg, degudament signat. 

 Declaració responsable (annex a la sol·licitud) en format pdf o jpg, degudament 
signada. 

 Text de l’obra en format pdf. En el primer full del document haurà de constar el títol 
i el pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de l’autor. 

 Còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE) en format 
pdf o jpg. 

 
En aquest supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda.pfredericroda@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, 
o, en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds. 

 
c) Presencialment, a través del Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 

Catalunya, 126, Barcelona) de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament 
caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre 
(https://www.diba.cat/web/registre). Caldrà aportar: 

 

 Model de sol·licitud: imprès, degudament emplenat i signat. 

 Declaració responsable (annex a la sol·licitud): impresa, degudament omplerta i 
signada. 

 Un exemplar del text de l’obra: imprès a doble cara, en el primer full del document 
haurà de constar el títol i el pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de 
l’autor. El text de l’obra s’haurà de presentar en sobre tancat. En el sobre ha de 
figurar el títol de l’obra i el pseudònim. 

 Còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE). 
 

d) Presencialment, a través de l’Oficina de Correus (opció correu certificat administratiu) 
o a través de qualsevol altre dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Caldrà aportar: 

 

 Model de sol·licitud: imprès, degudament emplenat i signat 
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 Declaració responsable (annex a la sol·licitud): impresa, degudament omplerta i 
signada. 

 Un exemplar del text de l’obra: imprès a doble cara, en el primer full del document 
haurà de constar el títol i el pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de 
l’autor. El text de l’obra s’haurà de presentar en sobre tancat. En el sobre ha de 
figurar el títol de l’obra i el pseudònim. 

 Còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE). 
 

En aquest supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda.pfredericroda@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, 
o, en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds. 

 
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
la regulen. 
 
8.4 La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB,  el 
formulari de sol·licitud i el model de declaració responsable es trobaran al lloc web de la 
Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/es/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
8.5 La comissió tècnica no considerarà les propostes que no acompleixin amb aquests 
requisits i no es presentin en les dates establertes. 
 
9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació 
o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
10. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 
10.1 Es constituirà una comissió tècnica del Premi formada per cinc persones de l’àmbit 
teatral més una persona que exercirà de secretari/a sense vot, tots ells seran membres de 
l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. Cada membre de la Comissió es llegirà 
totes les obres. La Comissió farà una primera valoració de les obres i elevarà una proposta, 
amb la selecció de sis obres, als membres del jurat. La composició nominativa de la 
comissió tècnica es farà pública oportunament al web de la Diputació de Barcelona. 
 
10.2 Per a la resolució del premi es convocarà a un jurat especialitzat en el que hi haurà un 
representant de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) i un professional 
extern expert en la matèria. El jurat estarà presidit pel President delegat de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La composició nominativa d’aquest 
jurat es farà pública al web de la Diputació de Barcelona. 
 
10.3 El jurat comptarà amb la Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, o 
persona en qui delegui, que actuarà com a secretaria del jurat amb veu però sense vot. 
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10.4 El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
Els projectes seran avaluats en funció de la seva qualitat, originalitat, contemporaneïtat i per 
la utilització dels llenguatges més actuals. 
 
Cada membre del jurat votarà tres de les sis obres finalistes, l’obra que sumi més vots serà 
la guanyadora.  
 
10.5 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació, on cada membre del jurat votarà 
per una obra d’entre les que han obtingut més vots. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de 
qualitat del president. 
 
10.6 De la/les sessió/ns del jurat, se’n redactarà un acta, que signaran el president i la 
secretaria i on es farà constar el veredicte. 
 
10.7 El règim de funcionament del jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
10.8 El jurat no pot declarar desert el premi. El jurat no pot declarar el premi ex-aequo. 
 
10.9 La resolució del jurat serà comunicada abans de finalitzar l’any 2022. 
 
10.10 La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
11. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 
 
11.1 Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels 
respectius projectes. 
 
11.2 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que 
no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria. 
 
11.3 Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i 
eximeixen a la Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de 
qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren incórrer com a 
participants. 
 
11.4 Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin 
causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus 
continguts i hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per 
l’incompliment de l’obligació abans descrita. 
 
12. Pagament i seguiment 
 
El Premi Frederic Roda serà lliurat a partir de la notificació de la resolució d’atorgament. 
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Abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com emplenar la fitxa 
corresponent d’alta de tercers amb les dades bancàries per a fer-se la transferència. 
 
13. Obligacions 
 
L’obra premiada ha de fer constar en totes les seves edicions, i en tots els suports 
publicitaris i de difusió, el distintiu “1r Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2022”. 
 
14. Publicitat del premi atorgat 
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC) i també serà objecte 
de publicitat al web de la Diputació de Barcelona. 
 
15. Obres presentades 
 
15.1 Una vegada resolta la convocatòria els arxius digitals, els documents i fitxers 
informàtics de les obres quedaran arxivats a l’expedient administratiu d’aquesta 
convocatòria. Tant els membres de la Comissió Tècnica com els del Jurat es fan 
responsables de l’eliminació dels documents que se’ls ha enviat per a la seva valoració. 
 
15.2 L’autor que ho desitgi podrà comunicar a la Diputació el seu interès perquè l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona incorpori la seva obra al Fons Literari d’Obres Teatrals (FLOT) i 
sigui considerada susceptible de ser publicada en la Col·lecció Quaderns de Teatre de 
l’ADB. 
 
16. Acceptació de termes i condicions 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat. 
 
17. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
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18. Resolució de conflicte 
 
La Diputació es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi en relació amb 
les bases. 
 
19. Protecció de dades 
 
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 i pagament del Premi Frederic Roda de teatre 
de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de 
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma 
permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 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 
l’article 5  de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12 de 
maig de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases específiques 
del Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2022 mitjançant procediment 
de concurrència competitiva. 
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Codi convocatòria: 202220225120013223 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a  https://www.diba.cat/es/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors, persones físiques, d’obres originals 
escrites en català, majors de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no de manera 
conjunta o en col·laboració amb un tercer. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva 
obra. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les retencions 
corresponents segons la legislació vigent. 
 
L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal d’editar 
el text de l’obra en català. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 de juliol 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 annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
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Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020, de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VUIT MIL EUROS (8.000,00.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de despeses de 2022. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
definitivament les revocacions totals de tres subvencions atorgades en el marc 
de la convocatòria destinada al finançament de les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2019-2020 
(Exp. núm. 2021/0004221).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 15 

d’abril de 2021, va adoptar l’acord núm. 166, pel qual s’aprova la convocatòria núm. 
202120215120012393 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
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 2019-
2020, per un import d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adopta, en sessió 

celebrada el dia 29 de juliol de 2021, l’acord núm. 514, pel qual s’aprova la 
concessió de subvencions en el marc de la citada convocatòria, i en sessió 
celebrada el dia 11 de novembre de 2021, l’acord núm. 691, pel qual s’aprova 
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Escola IPSE, Parròquia Mare 
de Déu del Pilar, en el marc de la mateixa convocatòria. 

 
3. D’acord amb l’apartat 19 de la convocatòria referenciada, un cop finalitzat el termini 

de presentació de la documentació justificativa, es requereix a les entitats 
beneficiàries per tal que presentin aquesta documentació, en el termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho s’iniciarien 
els tràmits de revocació de la subvenció. 

 
4. A resultes d’aquests requeriments, una entitat presenta renúncia, que es va aprovar 

per decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
número 12079/2021, de data 29 d’octubre, i alhora s’aprovava la reducció de la 
disposició i l’autorització de la despesa corresponent per un import de 24.299,33 €. 

 
5. D’altra banda, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord núm. 125 

de data 10 de març de 2022, aprova inicialment les revocacions totals que tot seguit 
s’indiquen, i habilita el corresponent període d’audiència: 
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convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001654).- 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. 
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La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 50 
punts, però s’han desestimat sol·licituds amb igual o major puntuació per manca 
de recursos.  

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 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, 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 materials per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Cubelles 

P0807300I 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació Pla 
de Gènere de 

Cubelles 
202210023430 22/Y/327019 40 25 65 

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació III 
Pla d´Igualtat 

de Gènere 
202210021354 22/Y/327020 40 50 90 

Ajuntament 
de les Masies 
de Voltregà 

P0811600F 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació del 
II Pla local 

d'Igualtat de 
gènere 

(Ciutadania) 

202210020425 22/Y/327021 40 25 65 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

AVALUACIÓ 
DEL III PLA 

D'IGUALTAT 
DE GÈNERE 

PER A LA 
CIUTADANIA 

2017-2021 

202210018262 22/Y/327022 40 50 90 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Calella 

P0803500H 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació del 
Pla Local 

d'Igualtat 2017 
- 2020 

202210017701 22/Y/327023 30 50 80 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació del 
pla intern 

d'igualtat de 
gènere 

202210017966 22/Y/327024 40 50 90 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació pla 
intern igualtat 

202210015799 22/Y/327025 20 50 70 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluació del I 
Pla intern 

d'Igualtat de 
Gènere 

202210012992 22/Y/327026 30 50 80 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Avaluacions d'eines 
de planificació de 
polítiques d'igualtat i 
per a la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

Avaluacions 
eines 

planificació de 
polítiques 

d´igualtat i per 
a la diversitat 

afectiva, 
sexual i de 

gènere 

202210007441 22/Y/327027 25 50 75 

 
*Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació 
**Dotació de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim dintre dels tres mesos següents a 

la seva entrega a la Diputació per part de l’entitat adjudicatària.  
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. 

3. La condició necessària per a l’execució de les Avaluacions dels Plans interns 
d’Igualtat de gènere, es requerirà l'assistència del tècnic/a de recursos humans de 
l’ens local.  
 

Quart. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de 
Cardedeu 

P0804500G 

Avaluacions d'eines de 
planificació de polítiques 
d'igualtat i per a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Avaluació 
pla d'igualtat 
de gènere a 
la ciutadania 
de 
Cardedeu 
2017-2021  

202210010223 40 25 65 

Ajuntament 
de la 
Garriga 

P0808700I 

Avaluacions d'eines de 
planificació de polítiques 
d'igualtat i per a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Avaluació 
del pla local 
d'igualtat de 
gènere i 
diversitat 
sexual de la 
Garriga 

202210012285 30 25 55 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Avaluacions d'eines de 
planificació de polítiques 
d'igualtat i per a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Avaluació 
pla local 
d'equitat de 
gènere 2021 

202210016114 30 25 55 

 
*Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació 
**Dotació de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 
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Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord, 
per falta de resposta dins termini d’un requeriment d’esmena, i procedir, en 
conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Consell 
Comarcal 

del 
Maresme 

P5800008D 

Avaluacions 
d'eines de 
planificació 
de polítiques 
d'igualtat i 
per a la 
diversitat 
afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Revisió 
Protocols i 
Circuits 

202210018299 
Desistida 
tàcitament 

 
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.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Acollida i ciutadania intercultural”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001664).- 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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. 
La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 60 
punts. 

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 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, 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. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de 

Granollers 
P0809500B 

Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Acollida i 
ciutadania 

intercultural 
202210022645 22/Y/327202 40 24 20 84 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Estudi cementiri 
multiconfessional 

202210015432 22/Y/327205 40 28 15 83 

Ajuntament 
de Badia 
del Vallès 

P0831200A 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Diagnosi per a 
l'actualització del 

Dispositiu 
d'Acollida 

Municipal (DRAM) 

202210022700 22/Y/327203 35 27 5 67 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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 en un termini 

màxim de 12 mesos a partir de la data d’aprovació de la concessió, en cas de 
prestació per mitjans propis, i dintre dels tres mesos següents al lliurament de 
l’informe a la Diputació de Barcelona per part de l’adjudicatari/a, en cas 
d’externalització de la prestació.  

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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Observatori de la 
diversitat 

intercultural de 
Sabadell. 

202210012756 29 22 13 58 

Ajuntament 
de Navàs 

P0814000F 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Suport tècnic en 
l'estructuració i 

acompanyament 
local en acollida i 
interculturalitat 

202210018296 27 10 20 57 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

P5800007F 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Con)viure. Suport i 
acompanyament a 

l'acollida i  la 
convivència 

202210018805 21 5 30 56 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 
Acollida i 
ciutadania 

intercultural 

Planificació pla local 
d'interculturalitat 

202210018268 29 9 15 53 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 
Acollida i 
ciutadania 
intercultural 

Pla local 
d'Interculturalitat 

202210018001 
Desistiment explícit 

de l’ens 

 
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.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Ciutats amigues amb les persones grans”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001665).- 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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- 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. 
La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 60 
punts. 

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 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, 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). 
 



 
 
 
 

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 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: 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 
 1* 

Puntuació 
criteri 

 2** 

Puntuació 
criteri 
 3*** 

Puntuació 
criteri 
 4**** 

Puntuació 
criteri 
5***** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

L'Hospitalet ciutat 
amigable amb les 
persones grans. 

202210020620 22/Y/327127 15 20 20 20 20 95 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

Pla 60 i + 
Sabadell 

202210016122 22/Y/327130 15 20 15 20 15 85 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

Espais de millora 
de ciutats 

amigues de les 
persones grans 

202210018115 22/Y/327132 20 15 15 20 15 85 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

Ciutats amigues 
amb les persones 

grans 
202210017958 22/Y/327128 20 15 15 20 15 85 

Ajuntament 
de Montcada i 

Reixac 
P0812400J 

Ciutats amigues 
amb les 

persones grans 

Millora dels 
espais virtuals de 

Participació 
Ciutadana 

202210016680 22/Y/327134 15 20 20 20 10 85 

Ajuntament 
de Sant Adrià 

de Besòs 
P0819300E 

Ciutats amigues 
amb les 

persones grans 

Ciutats amigues 
amb les persones 

grans 
202210022142 22/Y/327135 15 15 15 20 10 75 

Ajuntament 
de Canovelles 

P0804000H 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

Ciutats amigues 
amb les persones 

grans 
202210004821 22/Y/327131 15 15 20 20 5 75 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Ciutats amigues 

amb les 
persones grans 

Espais de millora 202210019534 22/Y/327133 10 10 15 15 20 70 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 
 1* 

Puntuació 
criteri 

 2** 

Puntuació 
criteri 
 3*** 

Puntuació 
criteri 
 4**** 

Puntuació 
criteri 
5***** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Sant Just 

Desvern 
P0821900H 

Ciutats amigues 
amb les 

persones grans 

Diagnosi i 
elaboració del Pla 
de "ciutat amiga 
de la Gent Gran" 

202210016257 22/Y/327126 10 20 15 15 10 70 

 
*Grau d’adequació tècnica de la sol·licitud 
**Grau de consolidació del treball en xarxa 
***Grau de definició i/o desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 
****Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l’actuació 
*****Situació sociodemogràfica: Índex d’envelliment 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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, si 
externalització. 

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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 

criteri 
 1* 

Puntuació 
criteri 

 2** 

Puntuació 
criteri 
 3*** 

Puntuació 
criteri 
 4**** 

Puntuació 
criteri 
5***** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Ciutats 
amigues 
amb les 
persones 
grans 

Igualada, ciutat 
amiga de les 
persones grans 

202210017363 10 10 10 10 15 55 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Ciutats 
amigues 
amb les 
persones 
grans 

Suport a 
l'elaboració de 
diagnosi  del 
projecte "Ciutats 
amigues amb 
les persones 
grans" 

202210011895 5 15 5 20 10 55 

 
 
*Grau d’adequació tècnica de la sol·licitud 
**Grau de consolidació del treball en xarxa 
***Grau de definició i/o desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 
****Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l’actuació 
*****Situació sociodemogràfica: Índex d’envelliment 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 
Ciutats amigues 

amb les persones 
grans 

Pla 60 i + - 
implementació 

202210024262 
Desistiment 

explícit de l'ens 

 
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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i 
adolescència”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001666).- 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: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

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

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

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

estats següents: 
 

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

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

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

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

 
5. En data 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
criteri 4**** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència de 

Mataró 

202210022331 22/Y/327150 45 30 10 10 95 

Ajuntament 
de Badia 
del Vallès 

P0831200A 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Pla Local 
d'Infància i 

Adolescència de 
Badia del Vallès 

202210022620 22/Y/327151 45 30 10 10 95 

Ajuntament 
de Vilassar 

de Mar 
P0821700B 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Eines per la 
Planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

202210015031 22/Y/327148 45 30 5 10 90 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Pla local 
d'infància i 

adolescència de 
Masquefa 

202210017550 22/Y/327149 40 30 10 10 90 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
criteri 4**** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Cabrils 

P0803000I 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Suport específic 
a la planificació 

de polítiques 
d'infància per a 

municipis 
menors de 

10.000 
habitants 

202210012093 22/Y/327152 40 25 5 5 75 

Ajuntament 
de 

Castellnou 
de Bages 

P0806100D 

Eines per a la 
planificació de 
les polítiques 

d'infància i 
adolescència 

Diagnosi del pla 
local d'infància i 

adolescència 
202210018641 22/Y/327153 25 30 5 5 65 

 
*Existència d’estructura o recursos: d’un tècnic/a referent amb suficient dedicació 
**Grau de transversalitat 
***Treball en xarxa 
****Grau de continuïtat i estabilitat de l’actuació 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 

 
1. La 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 12 mesos a partir 

de la data d’aprovació de la concessió, en cas de prestació per mitjans propis, i 
dintre dels tres mesos següents al lliurament de l’informe a la Diputació de 
Barcelona per part de l’adjudicatari/a, en cas d’externalització de la prestació.  

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. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè. 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 de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Plans locals d’acció comunitària inclusiva”, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001679).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, 
que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
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 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 
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5. En data 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 
Plans locals d'acció 

comunitària 
inclusiva 

Plans locals 
d'acció 

comunitària 
inclusiva 

202210022063 22/Y/327146 40 35 0 75 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Plans locals d'acció 

comunitària 
inclusiva 

Dissenyar les 
línies 

d'implementació 
del pla d'acció 

comunitària 

202210014999 22/Y/327143 20 20 25 65 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Plans locals d'acció 

comunitària 
inclusiva 

Diagnosi 
d'inclusió i 

exclusió social 
202210022344 22/Y/327145 40 20 0 60 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 

Plans locals d'acció 
comunitària 

inclusiva 

Pla d'acció 
comunitària 
inclusiva. 

202210013878 22/Y/327147 40 20 0 60 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 

Plans locals d'acció 
comunitària 

inclusiva 

Pla local d'acció 
comunitària 

inclusiva 
202210010259 22/Y/327144 40 20 0 60 

 
*Existència d’estructura o recursos propis de l’ens 
**Treball en xarxa  
***Existència d’antecedents: recursos atorgats en anys anteriors, per promoure la rotació dels ens locals 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 

1. La 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. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Cinquè. 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.” 
 

37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Implementació de mesures alternatives a la sanció 
econòmica (MASE)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001680).- 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 20 d’abril de 2022,  es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
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convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de les 
Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Acompanyament 
en l'execució del 
Programa de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 

202210022742 22/Y/327122 40 29 27 96 

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació 
MASE Masquefa 

202210015932 22/Y/327113 40 29 27 96 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Continuïtat 
projecte 
implementació 
mediació 
reparadora per 
joves com a 
mesura alternativa 
a la sanció 
econòmica 

202210016119 22/Y/327117 38 30 26 94 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 

202210017732 22/Y/327119 37 28 27 92 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Santa 
Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
les Mesures 
Alternatives a la 
Sanció 
Econòmica 

202210015628 22/Y/327120 38 28 26 92 

Ajuntament 
de 
Vacarisses 

P0829100G 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

202210011440 22/Y/327118 36 27 25 88 

Ajuntament 
de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció 
administrativa 

202210019244 22/Y/327121 34 27 20 81 

Ajuntament 
de Palau-
solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

202210016829 22/Y/327116 36 22 22 80 

Ajuntament 
de 
Canovelles 

P0804000H 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Suport a 
l'organització 
interna municipal 
per la 
implementació de 
les MASE 

202210023894 22/Y/327125 30 22 23 75 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 

202210024529 22/Y/327124 32 20 20 72 

Ajuntament 
de Palafolls 

P0815400G 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 

202210023890 22/Y/327123 32 18 18 68 

Ajuntament 
de Bigues i 
Riells del Fai 

P0802300D 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

202210015560 22/Y/327115 31 18 18 67 

Ajuntament 
de Pineda 
de Mar 

P0816200J 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

Implementació de 
mesures 
alternatives a la 
sanció econòmica 
(MASE) 

202210017917 22/Y/327114 31 18 18 67 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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 dels tres mesos 

següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

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. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè. 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 de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la convivència als espais públics, 
comunitats de veïnat i equipaments municipals”, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0001682).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
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. 
La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 60 
punts, però s’han desestimat sol·licituds amb igual o major puntuació per manca 
de recursos 

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. 
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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 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Recurs tècnic. 
5.Acompanyament 
en la gestió de les 

comunitats de 
veïnat. 

202210
023996 

22/Y/327189 39 29 30 98 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Equip de Mediació 
i Suport a les 

Comunitats de 
Propietaris 

202210
024222 

22/Y/327188 40 29 29 98 

Ajuntament 
de Granollers 

P0809500B 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Oficina suport a 
les comunitat de 

veïns i veïnes 

202210
022639 

22/Y/327180 39 29 30 98 

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 
comunitats de 

veïnat i 
equipaments 
municipals 

202210
023079 

22/Y/327190 39 28 30 97 

Ajuntament 
de l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Acompanyament 
en la gestió de les 

comunitats de 
veïnat 

202210
019623 

22/Y/327192 38 28 30 96 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Montornès 

del Vallès 
P0813500F 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Millorar la 
intervenció 

municipal en la 
gestió i resolució 
de les incidències 
sobre convivència 

a l'espai públic 

202210
017366 

22/Y/327183 40 29 27 96 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Continuació 
implementació 

PEIC: Articulació i 
impuls d'accions 
de dinamització 

comunitària al D6 

202210
016116 

22/Y/327184 40 30 25 95 

Ajuntament 
de Sant Cugat 

del Vallès 
P0820400J 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Promoció de la 
convivència a La 

Floresta 

202210
017091 

22/Y/327185 40 30 25 95 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Taula de 
convivència, 
projectes als 

espais públics, 
comunitats de 

veïnat i 
equipaments 
municipals 

202210
018402 

22/Y/327186 39 28 27 94 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Martorell 

P0811300C 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 
comunitats de 

veïnat i 
equipaments 
municipals 

202210
003293 

22/Y/327181 39 28 27 94 

Ajuntament 
de Sant Martí 

de Tous 
P0822600C 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Comissió de 
convivència 

202210
023068 

22/Y/327187 39 28 27 94 

Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Taula per la 
Convivència 

202210
013870 

22/Y/327191 38 28 27 93 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Orografies: Quan 
et miro, veig 
paisatges. 

202210
024325 

22/Y/327179 38 28 27 93 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
P0816100B 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Taula de civisme 
202210
024797 

22/Y/327193 39 27 27 93 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Avaluació Pla de 
Convivència de 

Mataró 2018-2022 
i nou Pla 2023-27 

202210
017225 

22/Y/327182 40 27 25 92 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Taula per la 
convivència 
d'Igualada 

202210
017406 

22/Y/327178 38 27 25 90 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 
comunitats de 

veïnat i 
equipaments 
municipals 

202210
011891 

22/Y/327177 38 23 25 86 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 

Promoció de la 
convivència als espais 
públics, comunitats de 
veïnat i equipaments 

municipals 

Taules de 
convivència. 

Intervenció en 
espai públic 

202210
017936 

22/Y/327213 32 25 28 85 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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 12 mesos a partir 

de la data d’aprovació de la concessió, en cas de prestació per mitjans propis, i 
dintre dels tres mesos següents al lliurament de l’informe a la Diputació de 
Barcelona per part de l’adjudicatari/a, en cas d’externalització de la prestació.  

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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 

comunitats de veïnat i 
equipaments 
municipals 

Elaboració 
mapa 

dinàmiques 
del barri de 

l'erm 

202210015429 38 22 23 83 

Ajuntament de 
Badia del 

Vallès 
P0831200A 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 

comunitats de veïnat i 
equipaments 
municipals 

Pla d'acció i 
intervenció a 

l'espai 
municipal 
del recinte 
del Casal 

dels Infants 

202210022695 39 21 22 82 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 

Promoció de la 
convivència als 
espais públics, 

comunitats de veïnat i 
equipaments 
municipals 

Promoció de 
la 

convivència 
als espais 

públics 

202210015923 25 23 25 73 
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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’1d’octubre, del procediment 
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 de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació”, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001684).- 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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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. 
La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 60 
punts. 

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 20 d’abril de 2022 , es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Elaboració 
Programa d'Acció 
del Poble Gitano 

202210012761 22/Y/327138 45 24 20 89 

Consell 
Comarcal de 

l'Anoia 
P5800006H 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Programa 
d'igualtat de 
tracte i no 

discriminació a 
l'Anoia 

202210011950 22/Y/327142 42 23 18 83 

Ajuntament 
de 

Montornès 
del Vallès 

P0813500F 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Anàlisi de 
pràctiques de 
l'administració 

local 

202210017361 22/Y/327139 43 19 15 77 

Ajuntament 
de Calaf 

P0803100G 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Activitats per 
treballar la 

convivència i la 
interculturalitat 

202210022507 22/Y/327136 43 13 20 76 

Ajuntament 
de Vilanova i 

la Geltrú 
P0830800I 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Bon Tracte i no 
discriminació 

202210010526 22/Y/327141 39 15 18 72 

Ajuntament 
de 

Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no 
discriminació 

202210017640 22/Y/327137 36 10 20 66 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Igualtat de tracte i 
no discriminació 

202210018315 22/Y/327140 39 15 10 64 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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 12 mesos a partir 

de la data d’aprovació de la concessió, en cas de prestació per mitjans propis, i 
dintre dels tres mesos següents al lliurament de l’informe a la Diputació de 
Barcelona per part de l’adjudicatari/a, en cas d’externalització de la prestació.   

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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3*** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 

Promoció de la 
igualtat de tracte i 

la no-
discriminació 

Programa per a la 
igualtat de tracte i 
no discriminació 

202210014803 11 0 2 13 

 
*Grau de viabilitat de l’actuació 
**Grau de qualitat tècnica del projecte 
***Transversalitat i treball en xarxa 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Requisit 
que s’ha 

incomplert 

Ajuntament 
de Bigues i 
Riells del 
Fai 

P0802300D 

Promoció de 
la igualtat de 
tracte i la no-
discriminació 

Diagnosi 
territorial 
entorn l'estat 
de les 
discriminacions 
LGTB-fòbiques 
al municipi 

202210018657 

No 
s’adequa a 
l’objecte 
del recurs 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 

Promoció de 
la igualtat de 
tracte i la no-
discriminació 

Tallers per la 
igualtat 

202210021335 

No 
s’adequa a 
l’objecte 
del recurs 

 
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.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu”, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001685).- 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). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 

3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 
objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

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

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

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada 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. 
La puntuació mínima que cal assolir per a poder aspirar a rebre l’ajut és de 60 
punts, però s’han desestimat sol·licituds amb igual o major puntuació per manca 
de recursos. 

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 20 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social, 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 
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com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Suport en el 
disseny  del 
pla local en 
l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

202210012906 22/Y/327220 40 30 30 100 

Consell 
Comarcal del 
Baix 
Llobregat 

P5800011H 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Pla Estratègic 
de Gent Gran 
del Baix 
Llobregat 

202210018497 22/Y/327217 40 30 30 100 

Ajuntament 
de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Envelliment 
actiu 

202210015061 22/Y/327219 40 30 30 100 

Consell 
Comarcal del 
Bages 

P5800009B 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

202210016618 22/Y/327218 40 15 30 85 

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Diagnosi 
sobre la 
població gran 
al Vallès 
Occidental 

202210022200 22/Y/327215 40 30 10 80 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Suport en 
l'elaboració 
de la diagnosi 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

202210018120 22/Y/327221 40 30 10 80 

Consell 
Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Al Berguedà 
volem envellir 
activament  

202210022783 22/Y/327216 40 30 10 80 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana 

P0800024B 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Pla local 
d'envelliment 
actiu (fase 
diagnosi) 
Mancomunat 
i municipal 

202210012532 22/Y/327214 40 30 10 80 

Ajuntament 
de Gavà 

P0808800G 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

Projectes 
estratègics 
en l'àmbit de 
l'envelliment 
actiu 

202210013221 22/Y/327310 20 30 30 80 

 
*Grau d’adequació tècnica de la sol·licitud 
**Grau de consolidació del treball en xarxa 
***Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l’actuació 
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Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La 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. 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 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Badia del 
Vallès 

P0831200A 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Diagnosi 
envelliment actiu 
Badia del Vallès 

202210022657 10 30 30 70 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Suport en 
l’elaboració de la 
diagnosi i el 
disseny del pla 
d’actuació local en 
l’àmbit de 
l’envelliment actiu 

202210011889 10 30 30 70 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Pla d'actuació 
local en l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210022513 10 30 30 70 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

P0810600G 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Suport en el 
disseny del Pla 
d'actuació local en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210014736 40 30 0 70 

Ajuntament de 
Carme 

P0804700C 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Envellir 
activament a 
Carme 

202210021721 40 15 15 70 

Ajuntament de 
Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210021939 20 30 15 65 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Fruitós 
de Bages 

P0821200C 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Dissenyar un pla 
d'actuació local en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210016770 40 15 10 65 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210011438 20 30 10 60 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Com volem 
envellir? Tona 

202210023910 20 30 10 60 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Diagnosi en gent 
gran  

202210020227 40 15 0 55 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Pla actuació 
envelliment actiu 
Teià 

202210016056 10 15 30 55 

Ajuntament de 
Premià de 
Dalt 

P0823000E 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Diagnosi en 
l'àmbit envelliment 
actiu a Premià de 
Dalt 

202210013225 20 15 15 50 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Diagnosi i 
projectes 
estratègics 
envelliment actiu 

202210014381 20 30 0 50 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1* 

Puntuació 
criteri 2** 

Puntuació 
criteri 3** 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Pla estratègic 
sobre l'envelliment 
actiu a Olivella 

202210022265 20 15 10 45 

Ajuntament de 
Santa 
Susanna 

P0826100J 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210018667 10 30 0 40 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Qualitat de vida 
emocional de les 
persones grans de 
Subirats 

202210024337 20 15 0 35 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Programa +65 202210019970 10 15 0 25 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210012751 10 15 0 25 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Decidim el nostre 
futur! 

202210007291 10 15 0 25 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Envelliment actiu 
a Mura 

202210018610 10 15 0 25 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament 
de 

Fonollosa 
P0808300H 

Projectes 
estratègics en 

l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Envelliment 
actiu 

202210024112 
No s’adequa a 

l’objecte del recurs 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord, 
tant expressament com tàcitament, per falta de resposta dins termini d’un requeriment 
d’esmena, i procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 
Consell 

Comarcal 
del 

Maresme 

P5800008D 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Pla d'actuació 
supramunicipal en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210018373 
Desistida 
tàcitament 

Ajuntament 
de 

Canovelles 
P0804000H 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

Projectes 
estratègics en 
l'àmbit de 
l'envelliment actiu 

202210004805 
Desistiment 

explícit de l’ens 

 
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.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el president accidental aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest 
i pel secretari accidental que en dona fe. 
 
 
 




