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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 DE MAIG DE 2022 

 
El 26 de maig de 2022, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte de 
l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-
CP), 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: senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Pere 
Pons i Vendrell (JUNTS), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva 
Maria Menor Cantador (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), senyora Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), i els diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque 
(ERC-AM), senyora Laura Pérez Castaño (ECG), senyor Celestino Corbacho Chaves 
(Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT).  
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis 
de secretaria-adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Pilar Díaz Romero (PSC-CP) i Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), i els diputats senyors Francisco Javier Gomar Martín 
(PSC-CP) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
També excusa la seva absència l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana. 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.  
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Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2022. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la Diputació 
de Barcelona en relació amb l’expedient d’integració del municipi de Santa Maria 
de Besora en l’agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria 
intervenció  (Exp. núm.2022/11871). 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, núm. 310/2020, de 30 de novembre, dictada 
en el procediment ordinari núm. 947/2015, interposat pel senyor XXX, en estimar 
parcialment la demanda sobre indemnització per accident de treball, així com de 
la Sentència núm. 6747/2021, de 17 de desembre, de la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya confirmatòria de l’anterior (Exp. núm. 
2015/0009624). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, núm. 19/2022, de 21 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 325/2018-B, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la recurrent contra el 
Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, el dia 15 de juny de 2018, pel qual es desestimava la 
seva petició de millora per anys de serveis (Exp. núm. 2018/0016090). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 35/2022, d’1 d’abril, 
dictat en el procediment abreujat núm. 396/2018-M, interposat pel senyor XXX, 
en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0018327). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 131/2021, de 22 de 
novembre, dictat en el procediment abreujat núm. 32/2019-F, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 19 d’octubre de 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 15 de juny de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2019/0005118). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 33/2022, de 22 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, interposat pel 
senyor XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimava el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, havia denegat la petició de millora per anys de 
serveis prestats (Exp. núm. 2019/0007522). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 5/2022, de 12 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, interposat per la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en 
desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra la Convocatòria L-
35/2018 per a la provisió del lloc de treball de “cap del Servei d’Assistència 
Jurídica Local” (Exp. núm. 2019/0010774). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, núm. 411/2021, de 29 de desembre, dictada 
en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 606/2018-5, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda pel recurrent 
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Diputació de Barcelona, 
Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, sobre canvi de 
determinació en la contingència (Exp. núm. 2019/0016022). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 257/2021, de 30 de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

setembre, dictada en el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, interposat pel 
senyor XXX, en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la pretensió 
d’establir un nou complement personal transitori i desestimar la resta del recurs 
(Exp. núm. 2020/0018116). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 61/2022, de 15 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 231/2020-D, interposat per 
l’empresa VIRIATO SEGURIDAD, SL, en desestimar la demanda promoguda pel 
recurrent contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, que resol penalitzar-la, 
per un import total de 5.500 €, per un incompliment molt greu i dos 
incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als treballadors 
i per no garantir el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de 
vigilància contractat (Exp. núm. 2021/0000927). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 51/2022, de 14 de 
febrer, dictada en el procediment ordinari núm. 132/2021-J, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de gener de 2021, que 
desestimà el recurs de reposició plantejat per l’actora contra la denegació de la 
sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una estructura en zona de 
domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de Barcelona 
(expedient 2020/419) (Exp. núm. 2021/0007552). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 31/2022, de 10 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la recurrent contra la 
resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició de fixesa 
de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0015733). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3391, de data 13 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 314/2020-E, interposat 
per la senyora XXX contra del Decret núm. 6836, de 12 de juliol de 2020, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions sofertes amb motiu d’una 
caiguda ocorreguda el dia 1 de maig de 2018, a la Unitat Margarida Xirgu, dels 
Centres Residencials i Estades Temporals i RESPIR, que gestiona la Diputació 
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de Barcelona, on havia ingressat com a usuària el dia 30 d’abril de 2018 (Exp. 
núm. 2021/0001399). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8100/2021, de 16 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 358/2020-A, interposat per la senyora XXX contra 
l’empresa Tempo Facility Services S.L.U., Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
l’empresa Ferrovial Servicios S.A., el senyor YYY (Administrador concursal de 
l’empresa Tempo Facility Services SLU) i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació de dret i quantitat. (Exp. núm. 2021/0011997). 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9132/2021, de 7 d’agost, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat de Primera Instància núm. 32 de 
Barcelona en el judici verbal núm. 108/2021-A2, interposat per CATALANA 
OCCIDENTE, SA, SEGUROS Y REASEGUROS i el senyor XXX pels danys 
derivats d’un trencament d’un muntant d’aigua que va causar una fuita l’1 de 
setembre de 2020, en l’immoble situat al carrer Bou de Sant Pere, núm. 18, 
baixos, del municipi de Barcelona, propietat d’aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/0011463). 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9413, de data 1 de setembre de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 237/2021-E, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el Decret núm. 
2222/2021, de 16 de març, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea 
d'Infraestructures i Espais Naturals, en què desestimava la petició de modificació 
del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte constructiu de la 
Travessera urbana de la carretera BV-2005 entre PK 1+873 i el PK 2+302 TM 
Sant Vicenç dels Horts amb increment del preu (Exp. núm. 2021/0012707). 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11357/2021, de 20 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 301/2021-C, interposat per la 
senyora XXX contra el Decret número 761/2021, de 5 de maig, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs d’alçada formulat contra la resolució de la convocatòria de 
selecció per la confecció d’una borsa de treball per a possibles contractacions 
laborals temporals, de personal docent de l’Organisme Autònom INSTITUT DEL 
TEATRE D01/20-21 Dicció Castellana (Exp. núm. 2021/0019726). 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12052/2021, de 29 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 286/2021-B, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret núm. 3635/21, de 16 d’abril de 2021, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
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desestimà la petició del recurrent, en què insta la Diputació a reconèixer que ha 
existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal com a 
funcionari públic fix, estable, o equiparable a funcionari de carrera (Exp. núm. 
2021/0018010). 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12054/2021, de 29 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, interposat per 
l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i el senyor XXX contra la resolució de 6 de juliol de 2021 de 
la Diputació de Barcelona que desestimà la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 21 de gener de 2020, en la carretera BV-2002, a l’altura del PK 4, en 
el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a causa de la caiguda de la 
branca d’un arbre (Exp. núm. 2021/0019135). 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2021, d’1 de desembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 438/2021-2C, interposat per 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, contra el Decret núm. 8809/2021, de 29 de juliol, 
d’estimació parcial de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 19/18 
formulada pel senyor XXX, pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 23 d’octubre de 2017, mentre circulava per la carretera B-603, a 
l’altura del PK 0,000, i que declara a AGUSTÍ Y MASOLIVER SL, responsable en 
la producció de l’accident, a causa de l’estat de la calçada on s’hi estaven 
executant unes obres de renovació de la capa de rodament (Exp. núm. 
2021/0022236). 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4/2022, d’11 de gener, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment ordinari núm. 429/2021-F, interposat per la 
mercantil NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL contra el Decret número 
8851/2021, de 31 de juliol, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, que resol, per causa imputable al 
contractista, els contractes dels lots 5 i 6 de la contractació relativa a la Redacció 
dels projectes executius, subministrament i l’execució de 37 instal·lacions 
fotovoltaiques a 37 equipaments municipals de 37 municipis de la província de 
Barcelona (cofinançament amb fons europeus FEDER), formalitzats amb 
l’empresa NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL (Exp. núm. 2021/0023644). 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1215/2022, de 10 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, interposat pel senyor 
XXX contra la desestimació de l’avançament de les despeses de defensa jurídica 
i representació en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es 
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tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona (Exp. núm. 
2021/0016680).  

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2022, de 24 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència núm. 3236/2021, de 9 d’abril, pel qual es 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 63/19, que va 
formular pels danys materials i personals derivats de l’accident ocorregut el dia 
26 de maig de 2019 a la carretera BV-4512, a l’altura del PK 1, quan circulava 
amb la seva bicicleta i va caure a conseqüència, segons afirma, d’una esquerda 
a la calçada (Exp. núm. 2021/0016795). 

 
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4461/2022, de 21 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat per MAPFRE, 
SA i pel senyor X contra el Decret de la Presidència núm. 8661/2021, de 29 de 
juliol, notificat el 6 d’agost de 2021, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 51/20, formulada pels danys produïts per 
l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la carretera BP-1241, a l’altura 
del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar amb la seva motocicleta a causa de 
l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i seguidament va envair el 
carril contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel senyor YYY que 
circulava en el sentit contrari de la circulació (Exp. núm. 2022/0000230). 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4811/2022, de 29 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 563/2021-1A, interposat per 
MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA S.A. contra el Decret de la Presidència 
núm. 10907/2021, de 8 d’octubre, pel qual es desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 25/21, que va formular pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 9 de desembre de 2020, a 
conseqüència de la topada amb un porc senglar que va irrompre de forma 
sobtada a la via, en la carretera BV-4601, PK 6+600 del municipi de Gurb (Exp. 
núm. 2022/0008258). 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3688/2021, de 14 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 373/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/000923). 
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28. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9414/2021, d’1 de setembre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-J, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0017560). 

 
29. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9462/2021, de 8 de setembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2020-F, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0015928). 

 
30. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12256/2021, de 4 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 406/2020-M2, 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. 
2021/0003925). 

 
31. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12498/2021, de 10 de 

novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-
2B, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0019767). 

 
32. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13133/2021, de 24 de 

novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 411/2021-Y, 
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, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0021234). 

 
33. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13139/2021, de 24 de 

novembre,  pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 412/2021-B, 
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. 2021/0021398). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El trencaclosques 
dels parcs» (Exp. núm. 2022/1816). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
35. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2022” ( Exp. núm. 2022/0003992). 

 
Caixa de Crèdit 
 
36. BORREDÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.000 €, a l'Ajuntament de Borredà, 
per a finançar l'actuació local “Compra de l'edifici de Cal Font”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011606). 

 
37. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Millores escola Sagrada 
Família 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0010349). 
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38. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.200 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Ascensor ajuntament i altres”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0010364). 

 
39. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.800 €, a 
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Adquisicions 
mobiliàries 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2022/0010373). 

 
40. CASTELLVÍ DE ROSANES.  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 Castellví de Rosanes, per a finançar l'actuació local 
“Reconversió escoles velles. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0011960). 

 
41. POBLA DE LILLET, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.484,34 €, a 
l'Ajuntament de La Pobla de Lillet, per a finançar l'actuació local “Sentència 
117/2020 del jutjat contenciós administratiu núm. 17 de BCN”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011269). 

 
42. POLINYÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.000 € a l’Ajuntament de Polinyà, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició etilòmetre”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2022/0010345). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
43. GAVÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 35.529,96 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008904).  

 
44. GELIDA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 7.036,92 €, a l'Ajuntament de Gelida, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010427).  

 
45. MOLLET DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 71.724,84 €, a l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0010148).  
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46. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció, per import de 124.843,42 €, a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (Exp. núm. 2022/0009364).  

 
47. VILANOVA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 48.637,88 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0009318).  

 
48. VILASSAR DE DALT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 45.833,02 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0009311).  

 
Subdirecció de Logística 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement 

de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021, per atendre 93 factures 
d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, vinculades als 
subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament 
gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, per un import total 
de 138.250,55 € (Exp. núm. 2022/0000005). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 1 Can Serra i rodalies, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 18.796,19 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 
 

51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga i la 
modificació del contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors 
(ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) 
de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 2 Canet, Recinte Torribera i 
Institucions, formalitzat amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un 
any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 
21.139,02 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0007050). 
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52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 3 Recinte Maternitat, formalitzat amb 
l’empresa  ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 
al 31 de maig de 2023, per un import total de 12.950,98 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 4 Recinte Escola Industrial, formalitzat 
amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 
2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 32.653,51 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2017/0007050). 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 5 Recinte Mundet, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 19.112,29 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 6 Edificis patrimonials, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total d’11.349,84 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
56. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2022, en concepte de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia 
(Exp. núm. 2022/0008345). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu de “Reurbanització del tram central de la travessera BV-4608 
entre el PK 2+760 i el 2+840. TM Sant Boi de Lluçanès” (Exp. núm. 2020/0072). 

 
 

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte el 

projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres” i la seva relació de béns i drets (Exp. núm. 2018/11864). 

 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació i Plec de clàusules administratives particulars de les obres del 
Projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2022 (5 Lots), mitjançant procediment obert i un sol criteri 
d’adjudicació (Exp. núm. 2021/23825) 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

reconeixement de crèdit per atendre la despesa d’exercicis anteriors derivada de 
la justificació presentada en resposta al requeriment extemporani efectuat a la 
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, en relació amb la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional 
durant l’any 2019 organitzades o impulsades per les federacions de caràcter 
cultural (Exp. núm. 2019/4494). 

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

liquidació definitiva, per un import total a revocar de 20.885 € del fons de 
prestació “Activitats Culturals del cicle festiu”, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 
2021/559). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 

material de l’acord número 403/21, de data 30 de juny de 2021, d’aprovació de la 
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minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte 
transformador Noves oportunitats educatives 4.10 i en el Pacte Sisè del conveni 
signat en data 29 de novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/0010506). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d'inserció social, per a l'any 2022, per 
un import total de 725.999,54 € (Exp. núm. 2022/367). 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
64. 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 polítiques d'igualtat i 
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. 
2022/0001655). 

 
65. 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 l'abordatge integral de les violències 
masclistes", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001656). 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

protocol de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana del 
Consum, en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i 
usuàries (Exp. núm. 2022/0011128). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 12 de maig de 2022, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la Diputació 
de Barcelona en relació amb l’expedient d’integració del municipi de Santa Maria 
de Besora en l’agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria 
intervenció  (Exp. núm.2022/11871).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha presentat un ofici davant del Registre 
electrònic general de la Diputació de Barcelona, en data 21 d’abril de 2022, mitjançant 
el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient 
d’integració del municipi de Santa Maria de Besora en l’agrupació de municipis 
constituïda pels Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en 
comú del lloc de secretaria intervenció. 
 
En data 5 de maig de 2022 l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha tramès un 
complement de documentació a instàncies d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita integració. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2022, 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 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, 
de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3.5.2022. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient d’integració del municipi de Santa Maria de 
Besora en l’agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Sant Hipòlit de 
Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, que es 
transcriu a continuació: 
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“INFORME relatiu a l’expedient d’integració del municipi de Santa Maria de Besora en 
l’agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i 
Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció (expt. 2022/11871) 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va presentar davant del Registre d’entrada de la 
Diputació de Barcelona, en data 21 d’abril de 2022, la sol·licitud de l’informe preceptiu per 
part d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la integració del 
municipi de Santa Maria de Besora en l’agrupació de municipis que va ser constituïda pels 
Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de 
secretaria intervenció. 
 
Aquesta sol·licitud es va acompanyar de la següent documentació: 
 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, celebrat el 7 de 

març de 2022, en el que s’acorda la modificació de l’agrupació de municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà, Sora i Santa Maria de Besora, als efectes de sosteniment en comú 
del lloc de treball de secretaria-intervenció, fent constar la seva aprovació per unanimitat 
del nombre legal de membres, i aprova el text dels estatus de l’agrupació, que s’adjunta.  

 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sora, celebrat l’11 d’abril de 2022, en el 

que s’acorda la modificació de l’agrupació de municipis de Sant Hipòlit de Voltregà, Sora 
i Santa Maria de Besora, als efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció, fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del nombre 
legal de membres, i aprova el text dels estatus de l’agrupació. 

 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, celebrat el 28 de 

febrer de 2022, en el que s’acorda la modificació de l’agrupació de municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà, Sora i Santa Maria de Besora, als efectes de sosteniment en comú 
del lloc de treball de secretaria-intervenció, fent constar la seva aprovació per unanimitat 
del nombre legal de membres, i aprova el text dels estatuts de l’agrupació, que s’adjunta.  

 
En data 5 de maig de 2022, i a petició d’aquesta corporació, l’Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà, envia mitjançant correu electrònic el següent complement de documentació: 
 
- RESOLUCIÓ PRE/1551/2021, de 20 de maig, per la qual s'acorda la constitució de 

l'agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i de Sora, per al manteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria 
intervenció. 

 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de caràcter nacional, que va 
entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les 
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comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar la constitució de les 
agrupacions de secretaria per al manteniment en comú d’aquest lloc de treball i que el 
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici 
per la comunitat autònoma, donant audiència a les entitats afectades, i amb l’informe previ 
de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es 
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades o d’ofici, i es requerirà, en ambdós 
casos, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació 
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció per part 
d’aquesta corporació. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a la integració de l’Ajuntament de Santa Maria 
de Besora en l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques, per 
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
En el present supòsit es tracta de la integració d’un nou ajuntament, Santa Maria de Besora, 
en l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment del lloc 
de treball de secretaria-intervenció que ja es troba constituïda. Les motivacions que 
justifiquen la sol·licitud de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, i que consten en el 
respectiu acord plenari, es basen, per una banda en la conjuntura actual que demana una 
optimització dels recursos humans i materials de les administracions; i per altra banda, 
degut a la impossibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de 
manera aïllada i davant la improcedència d’accedir a la seva dispensa. 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 
D’acord amb la informació que consta als servidors corporatius de la Diputació de 
Barcelona:  
 
- El municipi de Santa Maria de Besora té una població de 161 habitants a 2021 i un 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2022 de 625.320,10 euros 
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De les dades indicades, es pot constatar que les xifres municipals es mantenen per sobre 
dels llindars de l’art. 9.1.b), de manera que l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, no seria 
susceptible d’ésser eximit de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria. 
 
És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals, 
la forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la 
seva vigència, les causes de modificació i dissolució i el procediment de modificació dels 
estatuts. 
 
En conseqüència, atesa tota la documentació que ha estat aportada en el si dels respectius 
expedients municipals, es considera que tant l’Ajuntament de Santa Maria de Besora com 
els Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora estan interessats en formar una 
agrupació conjunta de municipis per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria 
– intervenció, motiu pel qual es considera que concorren les circumstàncies per a la 
integració de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora en l’agrupació de municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció. 
 
4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà, Sora i Santa Maria de Besora han acreditat 
aquesta circumstància. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
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de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 
d’abril, publicat al BOPB de 3.5.2022. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient relatiu a la integració de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Besora en l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sora i Santa Maria de Besora, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 

 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, 
del Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, núm. 310/2020, de 30 de novembre, 
dictada en el procediment ordinari núm. 947/2015, interposat pel senyor XXX, en 
estimar parcialment la demanda sobre indemnització per accident de treball, així 
com de la Sentència núm. 6747/2021, de 17 de desembre, de la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmatòria de l’anterior (Exp. núm. 
2015/0009624).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vista la sentència núm. 310/2020 dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en 
data 30 de desembre de 2010, que estima parcialment la demanda promoguda pel 
senyor XXX, en endavant XXX, en concepte de danys i perjudicis derivats de l’accident 
de treball produït el 27 de febrer de 2010 i condemna a la Diputació de Barcelona a 
abonar la quantitat de 171.724,24 € més els interessos legals des del 27 d’octubre de 
2015.  
 
El senyor XXX, empleat al servei de la Diputació de Barcelona, va patir un procés 
d’incapacitat temporal en 27/02/2010 que es va perllongar fins el 28/07/2011; sense 
solució de continuïtat, l’Instituto Nacional de la Seguridad Social declarà al senyor XXX 
en situació d’incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia comuna amb efectes 
de 28/07/2011.  
 
Per sentència del Jutjat Social núm. 1 de Barcelona de data 12/11/2014 es va 
reconèixer que la incapacitat permanent reconeguda per l’entitat gestora al senyor 
XXX derivava d’accident de treball. Amb posterioritat, el senyor XXX va promoure un 
procediment de recàrrec per falta de mesures de seguretat i el Jutjat Social núm. 1 de 
Barcelona, per sentència de 20/10/2017, va establir l’existència de falta de mesures de 
seguretat en els riscos laborals psicosocials del senyor XXX condemnant a la 
Diputació de Barcelona a un recàrrec del 50 per cent en les prestacions de seguretat 
social.  
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Recorreguda en suplicació per la Diputació de Barcelona la sentència dictada pel Jutjat 
Social núm. 1 de Barcelona que declarava el recàrrec, la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per sentència de 06/07/2018 va estimar parcialment 
el recurs, confirmant el recàrrec però reduint el percentatge al 40 per cent.  
 
Paral·lelament al procediment de recàrrec, el senyor XXX va formular una demanda en 
reclamació per danys i perjudicis derivats de l’accident de treball de 27 de febrer de 
2010 que va correspondre novament en torn de repart al Jutjat Social núm. 1 de 
Barcelona, que va dictar la sentència núm. 310/2020, de 30 de desembre, estimant 
parcialment la demanda. Considera la sentència que: constatada l’existència de 
l’accident de treball, reconeguts els incompliments de la normativa de prevenció de 
riscos per sentència ferma del mateix Jutjat de 20/10/2017, i evidenciada la relació de 
causalitat entre accident i incompliments, resulta procedent el reconeixement i 
reparació íntegra del dany. Seguidament, la sentència identifica els perjudicis concrets 
que integren el dany i els diferents conceptes que intervenen en la seva reparació 
d’acord amb el Barem establert en la disposició addicional octava de la Llei 30/1995, 
continguda actualment en el RD Llei 8/2004, de 29 d’octubre, que aprova el Text refós 
de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança, i quantifica d’acord amb els 
anteriors criteris la compensació al dany causat en l’import de 171.724,24 euros més 
els interessos legals. La sentència igualment considera que no es pot, des de la 
perspectiva dels danys morals, descomptar el que ha estat percebut per prestacions 
de la Seguretat Social, ni tampoc la quantitat ingressada pel segur d’Incapacitat previst 
en l’Acord de condicions de la Diputació de Barcelona, ja que respon a una millora de 
prestació de la seguretat social.  
 
L’anterior sentència va ser objecte de recurs de suplicació per la Diputació de 
Barcelona davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest 
recurs va ser íntegrament desestimat per sentència núm. 6747/2021 de la Sala, de 17 
de desembre de 2021, que va confirmar la sentència núm. 310/2020, del Jutjat Social 
núm. 1 de Barcelona, que ja és ferma. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Social núm. 
1 de Barcelona núm. 310/2020, de 30 de desembre, recaiguda en el procediment 
ordinari núm. 947/2015, que no ha estat favorable al interessos de la corporació, en 
estimar parcialment la demanda promoguda pel senyor XXX, així com de la sentència 
núm. 6747/2021, de 17 de desembre, de la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya confirmatòria de l’anterior. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Social núm. 1 de Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, núm. 19/2022, de 21 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 325/2018-B, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la recurrent contra el 
Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, el dia 15 de juny de 2018, pel qual es desestimava la 
seva petició de millora per anys de serveis (Exp. núm. 2018/0016090).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, per sentència núm. 19/2022, 
de 21 de gener, recaiguda en el procediment abreujat núm. 325/2018-B, ha desestimat 
la demanda promoguda per la senyora XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona, el dia 15 de juny de 2018 pel qual es desestimava la seva petició de millora 
per anys de serveis. 
 
La senyora XXX interessava la percepció del premi o millora pels anys de servei 
previstos en l'article 30 de l'Acord de condicions del personal de Diputació de 
Barcelona. El Jutjat ha desestimat la demanda en entendre que el premi constitueix un 
increment retributiu no previst ni permès per la normativa d’aplicació.  
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, núm. 19/2022, de 21 de gener, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 325/2018-B, favorable als interessos de la Diputació, que 
desestima la demanda promoguda per la senyora XXX, contra el Decret dictat pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, el dia 15 de juny de 2018 pel qual es desestimava la seva 
petició de millora per anys de serveis. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona.” 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 35/2022, d’1 d’abril, 
dictat en el procediment abreujat núm. 396/2018-M, interposat pel senyor XXX, en 
acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0018327).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
35/2022, d’1 d’abril, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 396/2018-M, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 
12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
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reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat l’1 d’abril de 2022 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, ha posat fi a la via judicial de 
forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer.  DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret núm. 35/2022, dictat l’1 d’abril 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 396/2018-M, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en tenir per 
desistit al senyor XXX i es declara la terminació del procediment judicial sense 
imposició de costes, en la demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 
2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat 
contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició 
de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 131/2021, de 22 de 
novembre, dictat en el procediment abreujat núm. 32/2019-F, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 19 d’octubre de 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 15 de juny de 
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2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2019/0005118).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant Decret de 22 de 
febrer de 2021, que es complementa pel posterior dictat el 25 de novembre de 2021 
que rectifica la identificació de la part processal que sol·licita el desistiment, ha acordat 
tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la terminació del procediment judicial 
sense fer cap condemna en costes en el procediment abreujat núm. 32/2019-F, 
interposat pel la senyora XXX contra el Decret de 19 d’octubre de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra la 
resolució de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent acordat pel decret ferm núm. 131/2021, dictat el 22 
de novembre pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, i 
complementat pel posterior de 25 de novembre de 2021, ha posat fi a la via judicial de 
forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret núm. 131/2021, dictat el 22 de 
novembre, complementat per Decret dictat el 25 de novembre, pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 32/2019-F, que 
ha estat favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, en tenir per desistida a 
la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial sense imposició de 
costes, en la demanda promoguda contra el Decret de 19 d’octubre de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra la 
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resolució de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 

7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 33/2022, de 22 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimava el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, havia denegat la petició de millora per anys de 
serveis prestats (Exp. núm. 2019/0007522).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 33/2022, de 22 de febrer, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 475/2018-M2 que va instar el senyor XXX contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestimava el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, havia denegat la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent. 
 
Vist el desistiment de la part recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu  
núm. 17 de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma 
beneficiosa per als interessos de la Diputació de Barcelona.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial núm. 33/2022, dictat el 
22 de febrer 2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 475/2018-M2, i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, el senyor XXX, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 

 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 5/2022, de 12 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, interposat per la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en 
desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra la Convocatòria L-
35/2018 per a la provisió del lloc de treball de “cap del Servei d’Assistència 
Jurídica Local” (Exp. núm. 2019/0010774).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“Per sentència núm. 5/2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en data 12 de gener de 2022 en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, 
es va declarar la inadmissibilitat de la demanda promoguda per la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra la Convocatòria  
L-35/2018 per a la provisió del lloc de treball de “cap del Servei d’Assistència Jurídica 
Local”. Aquesta sentència ja és ferma. 
 
La sentència considera que en el present cas no s’acredita repercussió en els 
interessos col·lectius defensats pel sindicat recurrent ja que es tractava d’una 
convocatòria per a la provisió d’una plaça singular a la que tan sols es va presentar 
una aspirant. Al no existir segons la sentència afectació general, haurien de ser els 
funcionaris afectats els que haurien d’articular les accions de considerar-les pertinents. 
En conseqüència la falta de legitimació activa del sindicat recurrent provoca la 
declaració d’inadmissibilitat de la demanda sense entrar en els fons de l’assumpte. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma núm. 5/2022, de 12 
de gener de 2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, 
que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en declarar la inadmissibilitat de 
la demanda promoguda per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya contra la Convocatòria L-35/2018 per a la provisió del lloc de treball de 
“cap del Servei d’Assistència Jurídica Local”. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, núm. 411/2021, de 29 de desembre, dictada en 
el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 606/2018-5, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda pel recurrent 
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Diputació de Barcelona, 
Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, sobre canvi de 
determinació en la contingència (Exp. núm. 2019/0016022).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Per sentència núm. 411/2021 dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona amb data 
29 de desembre de 2021 en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 606/2018-5, es desestima la demanda promoguda pel funcionari 
corporatiu XXX contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Diputació de 
Barcelona, Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, sobre canvi 
de determinació en la contingència professional. Aquesta sentència ja és ferma. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma núm. 411/2021, de 29 
de desembre dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, que desestima la 
demanda promoguda pel funcionari corporatiu XXX contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, Diputació de Barcelona, Tresoreria General de la Seguretat Social i 
Activa Mútua 2008, sobre canvi de determinació en la contingència. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 1 de Barcelona.” 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 
257/2021, de 30 de setembre, dictada en el procediment abreujat núm. 287/2020-
BY, interposat pel senyor XXX, en declarar la inadmissió parcial del recurs 
respecte a la pretensió d’establir un nou complement personal transitori i 
desestimar la resta del recurs (Exp. núm. 2020/0018116).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, per sentència  
núm. 257/2021, de 30 de setembre, dictada en el procediment abreujat  
núm. 287/2020-BY, ha inadmès parcialment el recurs promogut pel senyor XXX 
respecte a la pretensió d’establir un nou complement personal transitori i ha 
desestimat la resta de pretensions sense imposar les costes processals. 
 
El senyor XXX interessava el pagament de la millora per anys de servei prevista a 
l’article 30 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona així com l’establiment d’un nou complement personal transitori 
que reconegui els drets econòmics consolidats del recurrent i que tingui les mateixes 
condicions econòmiques.  
 
L’objecte del debat es va centrar, en primer lloc, en determinar si el recurrent havia 
inclòs al seu recurs una pretensió que no havia estat formulada en via administrativa i, 
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en segon lloc, sobre si la millora per anys de servei estava vigent quan la va sol·licitar 
el recurrent o bé ja no era aplicable en haver estat substituïda per la nova millora per 
edat. 
 
El Jutjat ha inadmès la pretensió d’establir un nou complement personal transitori, per 
incórrer en desviació processal, i ha desestimat la resta del recurs per considerar que 
la millora per anys de servei no era vigent quan la va sol·licitar el recurrent. 
 
Tal com consta a la diligència d’ordenació de 4 de març de 2022, la sentència 
favorable als interessos de la Diputació de Barcelona ha esdevingut ferma en no haver 
estat objecte de recurs per la qual cosa es té per conclòs el recurs contenciós 
administratiu núm. 287/2020-BY, procediment abreujat, sense que hagi tingut cap 
conseqüència sobre la resolució dictada el 19 de juny de 2020 pel diputat delegat de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 257/2021, de 30 de setembre, recaiguda en 
el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, favorable als interessos de la Diputació, 
que inadmet parcialment el recurs respecte a la pretensió d’establir un nou 
complement personal transitori i desestima la resta del recurs. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 
61/2022, de 15 de març, dictada en el procediment abreujat núm. 231/2020-D, 
interposat per l’empresa VIRIATO SEGURIDAD, SL, en desestimar la demanda 
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promoguda pel recurrent contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, que 
resol penalitzar-la, per un import total de 5.500 €, per un incompliment molt greu 
i dos incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als 
treballadors i per no garantir el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació 
del servei de vigilància contractat (Exp. núm. 2021/0000927).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona per Sentència núm. 
61/2022, de 15 de març, dictada en el procediment abreujat núm. 231/2020-D, ha 
desestimat el recurs formulat per l’empresa VIRIATO SEGURIDAD, SL contra el 
Decret núm. 5972, de 23 de juny de 2020, de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que resol penalitzar-la, per un import 
total de 5.500 euros, per un incompliment molt greu i dos incompliments greus del plec 
de clàusules administratives particulars del contracte, motivats per no facilitar material 
(armilles de protecció) als treballadors i per no garantir el manteniment dels mitjans 
tècnics en la prestació del servei de vigilància contractat. 
 
El Jutjat ha desestimat el recurs ja que: 
 
(i) en el procediment d’imposició de penalitats contractuals no es aplicable l’institut de 
la caducitat, per no tenir caràcter sancionador (Sentència del Tribunal Suprem núm. 
652/2019, de 21 de maig) 
 
(ii) ha declarat provats els incompliments de VIRIATO SEGURIDAD, SL respecte les 
següents clàusules del plec de clàusules administratives particulars: 
 
- la clàusula 2.7.2, que estableix com a incompliment molt greu, entre d’altres, «d) no 
facilitar els mitjans tècnics, materials indispensables i uniformitat reglamentària al seu 
personal». Aquest incompliment molt greu va consistir concretament en no facilitar-li 
les armilles de protecció (clàusula 2.8.11 del plec de prescripcions tècniques). 
 
- la clàusula 2,7.3, que estableix com incompliment greu, entre d’altres, «i) no garantir 
la disposició, l’ús i el manteniment dels mitjans tècnics per a la prestació del servei». 
En aquest cas es van produir dos incompliments greus: 
 
D’una banda, va restar inoperatiu el sistema de control electrònic de rondes (clàusula 
2.10.1 del plec de prescripcions tècniques). 
 
D’altra banda, no substituir aquest material tècnic avariat en el termini de tres dies 
hàbils (clàusula 2.6.1.4 del plec de prescripcions tècniques). 
 
En definitiva, la Sentència confirma el Decret núm. 5972, de 23 de juny de 2020, de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, 
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que resol penalitzar l’empresa VIRIATO SEGURIDAD, SL, per un import total de 
5.500,00 euros, per un incompliment molt greu i dos incompliments greus del plec de 
clàusules administratives particulars del contracte.  
 
Aquesta sentència, que imposa costes a l’actora, ha estat declarada ferma per 
diligència d’ordenació de data 9 de maig de 2022. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma núm. 61/2022, de 15 
de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 231/2020-D, interposat per l’empresa VIRIATO 
SEGURIDAD, SL, favorable als interessos de la Diputació, que ha desestimat el recurs 
formulat contra el Decret núm. 5972, de 23 de juny de 2020, de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que resol penalitzar-
la, per un import total de 5.500,00 euros, per un incompliment molt greu i dos 
incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als treballadors i per no garantir 
el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de vigilància contractat. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
51/2022, de 14 de febrer, dictada en el procediment ordinari núm. 132/2021-J, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda pel recurrent 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de gener 
de 2021, que desestimà el recurs de reposició plantejat per l’actora contra la 
denegació de la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una 
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estructura en zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal 
de Barcelona (expedient 2020/419) (Exp. núm. 2021/0007552).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per sentència núm. 51/2022, 
de 14 de febrer, recaiguda en el procediment ordinari núm. 132/2021-J, ha desestimat 
la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència de 28 de 
gener de 2021, que va desestimar el recurs de reposició plantejat per l’actora contra la 
denegació de la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una estructura 
en zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de Barcelona 
(expedient 2020/419). 
 

L’actor interessava la interposició del recurs, per aquests motius: a) diverses 
irregularitats en el procediment, com la manca de notificació als interessats; b) la 
notable millora de la situació física de la via; c) la possibilitat d’englobar les obres en 
l’article 67 de l’ordenança de carreteres de la Diputació de Barcelona; d) per prescindir 
total i absolutament del procediment administratiu previst; i e) pel caràcter restrictiu de 
les ordres de demolició. 
 

El Jutjat ha desestimat la demanda, considerant que queda “Acreditada la 
imposibilidad de legalizar las obras realizadas por el recurrente via público carretera, 
en la que el mismo reconoce la afectación a las infraestructuras y a la seguridad viaria 
(...)”[sic]. 
 

Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 

D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Sentència núm. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

51/2022, de 14 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 132/2021-J, interposat pel Sr. X, favorable 
als interessos de la Diputació, en desestimar la demanda promoguda pel senyor XXX, 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de gener de 
2021, que desestima el recurs de reposició plantejat per l’actora contra la denegació 
de la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una estructura en zona de 
domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de Barcelona (expedient 
2020/419). 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
 

13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 
31/2022, de 10 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, 
interposat per la senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la 
recurrent contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la 
petició de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0015733).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, per sentència núm. 31/2022, 
de 10 de febrer, recaiguda en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, ha 
desestimat la demanda promoguda 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. 
 
La senyora XXX reclamava ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça 
que ocupa. El Jutjat ha desestimat la demanda en entendre que no es pot reconèixer 
directament, donada la normativa i jurisprudència d’aplicació, la condició de funcionària 
de carrera a l’actora ni qualsevol altra situació assimilable. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 31/2022, de 10 de febrer, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 51/2021-BR, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en desestimar la demanda promoguda 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. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 

14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3391, de data 13 d’abril de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 314/2020-E, interposat 
per la senyora XXX contra del Decret núm. 6836, de 12 de juliol de 2020, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions sofertes amb motiu d’una 
caiguda ocorreguda el dia 1 de maig de 2018, a la Unitat Margarida Xirgu, dels 
Centres Residencials i Estades Temporals i RESPIR, que gestiona la Diputació 
de Barcelona, on havia ingressat com a usuària el dia 30 d’abril de 2018 (Exp. 
núm. 2021/0001399).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 

 
“1. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 314/2020-E, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, 
contra del Decret núm. 6836, de 12 de juliol de 20, de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
les lesions sofertes amb motiu d’una caiguda ocorreguda el dia 1 de maig de 2018, a 
la Unitat Margarida Xirgu, dels Centres Residencials i Estades Temporals i RESPIR, 
que gestiona la Diputació de Barcelona, on havia ingressat com a usuària el dia 30 
d’abril de 2018. 
 
2. La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als 
raonaments següents: a) l’informe emès per la de Serveis Residencials d’Estades 
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Temporals i RESPIR el 8 de maig de 2019 assenyala que la Sra. XXX tenia la 
capacitat d’aixecar-se i d’asseure’s sense ajut però havia de ser assistida per a la 
deambulació; b) Per atendre una altra companya en el si d’un episodi d’agitació i 
agressivitat per part d’un altre usuari la tècnica auxiliar que acompanyava la Sra. XX la 
va deixar momentàniament agafada a una barana donat que tenia certa autonomia 
física, suficient com per suportar mantenir-se durant uns segons dempeus i subjecta a 
una barana; c) Se li va dispensar a la senyora XX tota l’atenció i tractament que 
requeria el seu estat previ; d) Es van adoptar les mesures de protecció i vigilància 
adequades al perfil de la usuària, sense que sigui exigible l’exorbitant obligació 
d’atendre i vigilar, segon a segon, les 24 hores del dia, als residents.  
 
3. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
4. Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la 
companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en 
tant que la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita 
companyia. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 

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

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 314/2020-E, procediment ordinari, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
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Barcelona, interposat per la senyora XXX, contra del Decret núm. 6836, de 12 de juliol 
de 2020, de la Presidència de la Diputació de Barcelona, que desestima la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions sofertes amb motiu d’una 
caiguda ocorreguda el dia 1 de maig de 2018, a la Unitat Margarida Xirgu, dels 
Centres Residencials i Estades Temporals i RESPIR, que gestiona la Diputació de 
Barcelona, on havia ingressat com a usuària el dia 30 d’abril de 2018. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, així com en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8100/2021, de 16 de juliol, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 358/2020-A, interposat per la senyora XXX contra 
l’empresa Tempo Facility Services S.L.U., Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
l’empresa Ferrovial Servicios S.A., el senyor YYY (Administrador concursal de 
l’empresa Tempo Facility Services SLU) i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació de dret i quantitat. (Exp. núm. 2021/0011997).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“Mitjançant diligència d’ordenació de 14 de maig de 2021, el Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona cita la Diputació de Barcelona per comparèixer, com a part codemandada, 
en el procediment ordinari núm. 358/2020-A, interposat per la senyora XXX contra 
l’empresa Tempo Facility Services S.L.U., Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
l’empresa Ferrovial Servicios S.A., el senyor YYY (Administrador concursal de 
l’empresa Tempo Facility Services SLU) i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
dret i quantitat.   
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
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local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, com a part 
codemandada, en el procediment ordinari núm. 358/2020-A, interposat per la senyora 
XXX contra l’empresa Tempo Facility Services SLU, Fons de Garantia Salarial 
(FOGASA), l’empresa Ferrovial Servicios S.A., el senyor YYY (Administrador concursal 
de l’empresa Tempo Facility Services SLU) i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
de dret i quantitat.  
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el procediment esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9132/2021, de 7 d’agost, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat de Primera Instància núm. 32 de 
Barcelona en el judici verbal núm. 108/2021-A2, interposat per CATALANA 
OCCIDENTE, SA, SEGUROS Y REASEGUROS i el senyor XXX pels danys 
derivats d’un trencament d’un muntant d’aigua que va causar una fuita l’1 de 
setembre de 2020, en l’immoble situat al carrer Bou de Sant Pere, núm. 18, 
baixos, del municipi de Barcelona, propietat d’aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/0011463).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
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“El Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona 
per comparèixer en el procediment núm. 108/2021-A2, interposat per CATALANA 
OCCIDENTE, SA, SEGUROS Y REASEGUROS contra la Diputació de Barcelona, 
pels danys derivats d’un trencament d’un muntant d’aigua que va causar una fuita l’1 
de setembre de 2020, en l’immoble situat al carrer Bou de Sant Pere, núm. 18, baixos, 
del municipi de Barcelona, propietat d’aquesta corporació. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la defensa i representació de la corporació en el recurs esmentat. 
 
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 demandada, davant el Jutjat de Primera Instància 
núm. 32 de Barcelona en el judici verbal núm. 108/2021-A2, interposat per CATALANA 
OCCIDENTE, SA, SEGUROS Y REASEGUROS, pels danys derivats d’un trencament 
d’un muntant d’aigua que va causar una fuita l’1 de setembre de 2020, en l’immoble 
situat al carrer Bou de Sant Pere, núm. 18, baixos, del municipi de Barcelona, propietat 
d’aquesta corporació. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, en virtut dels poders que tenen 
conferits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el 
procediment de referència, i en les instàncies judicials en què pugui derivar.” 
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17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9413, de data 1 de setembre 
de 2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 237/2021-E, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el Decret núm. 
2222/2021, de 16 de març, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea 
d'Infraestructures i Espais Naturals, en què desestimava la petició de 
modificació del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte 
constructiu de la Travessera urbana de la carretera BV-2005 entre PK 1+873 i el 
PK 2+302 TM Sant Vicenç dels Horts amb increment del preu (Exp. núm. 
2021/0012707).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de 
maig de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2021-E, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el Decret núm. 2222, de 
16 de març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals de Diputació de Barcelona en el que desestimava la petició de 
modificació del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte constructiu de la 
Travessera urbana de la carretera BV-2005 entre PK 1+873 i el PK 2+302 TM Sant 
Vicenç dels Horts amb increment del preu. 
 
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. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2021-E, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el Decret núm. 2222, de 
16 de març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el que desestimava la petició de 
modificació del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte constructiu de la 
Travessera urbana de la carretera BV-2005 entre PK 1+873 i el PK 2+302 TM Sant 
Vicenç dels Horts amb increment del preu. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
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.” 

 
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11357/2021, de 20 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 301/2021-C, 
interposat per la senyora XXX contra el Decret número 761/2021, de 5 de maig, 
de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que desestimà el recurs d’alçada formulat contra la resolució de la 
convocatòria de selecció per la confecció d’una borsa de treball per a possibles 
contractacions laborals temporals, de personal docent de l’Organisme Autònom 
INSTITUT DEL TEATRE D01/20-21 Dicció Castellana (Exp. núm. 2021/0019726).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11. de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de 
setembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 301/2021-C, procediment 
abreujat interposat per la senyora XXX, contra el Decret número 761 de 5 de maig de 
2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs d’alçada formulat contra 
la resolució de la convocatòria de selecció per la confecció d’una borsa de treball per a 
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possibles contractacions laborals temporals, de personal docent de l’Organisme 
Autònom INSTITUT DEL TEATRE D01/20-21 Dicció Castellana.  
 
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.11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 301/2021-C, procediment 
abreujat interposat per la senyora XXX, contra el Decret número 761 de 5 de maig de 
2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs d’alçada formulat contra 
la resolució de la convocatòria de selecció per la confecció d’una borsa de treball per a 
possibles contractacions laborals temporals, de personal docent de l’Organisme 
Autònom INSTITUT DEL TEATRE D01/20-21 Dicció Castellana.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
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.” 

 
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12052/2021, de 29 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 286/2021-B, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret núm. 3635/21, de 16 d’abril de 2021, 
de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que desestimà la petició del recurrent, en què insta la Diputació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionari públic fix, estable, o equiparable a funcionari de 
carrera (Exp. núm. 2021/0018010).- La Junta resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 22 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 286/2021-B, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 16 d’abril de 2021 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima la petició del recurrent, en què insta a la Diputació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal 
com a funcionari públic fix, estable, o equiparable a funcionari de carrera.   
 
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. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 286/2021-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 16 d’abril de 2021 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició del recurrent, en què insta a la 
Diputació a reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionari públic fix, estable, o equiparable a funcionari de carrera.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
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.” 

 
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12054/2021, de 29 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 Barcelona en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, 
interposat per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i el senyor XXX contra la resolució de 6 de juliol de 2021 de la 
Diputació de Barcelona que desestimà la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 21 de gener de 2020, en la carretera BV-2002, a l’altura del PK 4, en 
el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a causa de la caiguda de la 
branca d’un arbre (Exp. núm. 2021/0019135).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
abreujat núm. 397/2021-C, interposat per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA 
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COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, contra la 
resolució de 6 de juliol de 2021 de la Diputació de Barcelona que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 21 de gener de 2020, en la carretera BV-2002, a 
l’altura del PK 4, dins del terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a causa de la 
caiguda de la branca d’un arbre. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) la caiguda de la branca es produeix degut a la climatologia; b) de 
l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de la corporació es 
desprèn que la Diputació de Barcelona porta a terme un exhaustiu protocol de 
manteniment de les vies de les quals és titular, que es tracta d’un cas puntual i 
imprevisible per tant no se li pot fer responsable de la manca de manteniment i 
conservació de la via.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb els 
apartats 2.4.a) i 2.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, 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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 397/2021-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7, 
interposat per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de juliol de 2021 de la 
Diputació de Barcelona que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 21 de 
gener de 2020, en la carretera BV-2002, a l’altura del PK 4, dins del terme municipal 
de Santa Coloma de Cervelló, a causa de la caiguda de la branca d’un arbre. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2021, d’1 de 
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 438/2021-
2C, interposat per AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, contra el Decret núm. 8809/2021, 
de 29 de juliol, d’estimació parcial de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 19/18 formulada pel senyor XXX, pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’octubre de 2017, mentre 
circulava per la carretera B-603, a l’altura del PK 0,000, i que declara a AGUSTÍ Y 
MASOLIVER SL, responsable en la producció de l’accident, a causa de l’estat de 
la calçada on s’hi estaven executant unes obres de renovació de la capa de 
rodament (Exp. núm. 2021/0022236).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el procediment abreujat núm. 
438/2021-2C, interposat per AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, contra el Decret núm. 
8809/2021, de 29 de juliol, de la Diputació de Barcelona, d’estimació parcial de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 19/18 formulada pel senyor XXX, pels 
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danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’octubre de 2017, 
mentre circulava per la carretera B-603, a l’altura del PK 0,000, i que declara a 
AGUSTÍ Y MASOLIVER SL, responsable en la producció de l’accident, a causa de 
l’estat de la calçada on s’hi estaven executant unes obres de renovació de la capa de 
rodament. 
 

D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 

En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la defensa i representació de la corporació en el recurs esmentat. 
 

Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 

També s’ha de citar al senyor XXX a fi que pugui personar-s’hi com a part 
codemandada, en tant que és qui va formular la reclamació de responsabilitat 
patrimonial, que ha estat estimada en part pel Decret núm. 8809/2021, de 29 de juliol, 
de la Diputació de Barcelona, objecte d’impugnació per part d’AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, SA.  
 

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 demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 12 de Barcelona en el judici abreujat núm. 438/2021-2C, interposat per AGUSTÍ 
Y MASOLIVER, SA, contra el Decret núm. 8809/2021, de 29 de juliol, de la Diputació 
de Barcelona, d’estimació parcial de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
19/18 formulada pel senyor XXX, pels danys i perjudicis derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 23 d’octubre de 2017, mentre circulava per la carretera B-603, a 
l’altura del PK 0,000, i que declara a AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, responsable en la 
producció de l’accident, a causa de l’estat de la calçada on s’hi estaven executant 
unes obres de renovació de la capa de rodament. 
 
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 corporació, en virtut dels poders que tenen 
conferits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el 
procediment de referència, i en les instàncies judicials en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, i al senyor XXX, a fi que puguin 
personar-s’hi com a parts codemandades, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
22.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4/2022, d’11 de gener, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment ordinari núm. 429/2021-F, interposat per la 
mercantil NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL contra el Decret número 8851/2021, 
de 31 de juliol, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, que resol, per causa imputable al contractista, els 
contractes dels lots 5 i 6 de la contractació relativa a la Redacció dels projectes 
executius, subministrament i l’execució de 37 instal·lacions fotovoltaiques a 37 
equipaments municipals de 37 municipis de la província de Barcelona 
(cofinançament amb fons europeus FEDER), formalitzats amb l’empresa NEW 
ENERGY CONCEPT 2020, SL (Exp. núm. 2021/0023644).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
novembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2021-F, procediment 
ordinari, interposat per la mercantil NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL contra el 
Decret número 8851 de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona de 31 de juliol de 2021 que 
resol, per causa imputable al contractista, els contractes dels lots 5 i 6 de la 
contractació relativa a la Redacció dels projectes executius, subministrament i 
l’execució de 37 instal·lacions fotovoltaiques a 37 equipaments municipals de 37 
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municipis de la província de Barcelona (cofinançament amb fonts europeus FEDER), 
formalitzats amb l’empresa NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL. 
 
Escau advertir que el jutjat va cometre un error material en identificar la data de la 
resolució recorreguda, ja que l’ofici assenyala la data del 28 de juny de 2021, mentre 
que l’actora ha interposat el recurs contra la resolució que mes amunt s’ha esmentat. 
Aquesta errada es va comunicar al jutjat, a fi que efectués l’oportuna correcció.  
 
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. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2021-F, procediment 
ordinari, instat per la mercantil NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL contra el Decret 
número 8851 de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona de 31 de juliol de 2021 que resol, per 
causa imputable al contractista, els contractes dels lots 5 i 6 de la contractació relativa 
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a la Redacció dels projectes executius, subministrament i l’execució de 37 
instal·lacions fotovoltaiques a 37 equipaments municipals de 37 municipis de la 
província de Barcelona (cofinançament amb fonts europeus FEDER), formalitzats amb 
l’empresa NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
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.” 

 
23.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1215/2022, de 10 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, interposat pel senyor 
XXX contra la desestimació de l’avançament de les despeses de defensa jurídica 
i representació en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es 
tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona (Exp. núm. 
2021/0016680).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“Mitjançant Decret de 28 de juliol de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 321/2021-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la desestimació de l’avançament de les 
despeses de defensa jurídica i representació del senyor XXX, per raó de la seva 
condició d'investigat en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es 
tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, en compliment de l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha emès un informe 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar-ne la 
defensa i representació en aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica, de la 
Direcció de Serveis jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, segons 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, per delegació del Ple, 
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 16 de desembre de 2019 
(BOPB de 19.12.2019), modificat pels Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril (BOPB de 6.5.2021), núm. 5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31.5.2021) i núm. 
7785/21, de 13 de juliol (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. 5 de 
Barcelona com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 
321/2021-B, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra la desestimació 
de l’avançament de les despeses de defensa jurídica i representació per raó de la seva 
condició d'investigat en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es 
tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i 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.” 

 
24.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2022, de 24 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel 
senyor XXX contra el Decret de la Presidència núm. 3236/2021, de 9 d’abril, pel 
qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 63/19, 
que va formular pels danys materials i personals derivats de l’accident ocorregut 
el dia 26 de maig de 2019 a la carretera BV-4512, a l’altura del PK 1, quan 
circulava amb la seva bicicleta i va caure a conseqüència, segons afirma, d’una 
esquerda a la calçada (Exp. núm. 2021/0016795).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
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abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel senyor XXX contra el Decret de la 
Presidència núm. 3236, de 9 d’abril de 2021, pel qual es va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial núm. 63/19, que va formular pels danys materials i 
personals derivats de l’accident ocorregut el dia 26 de maig de 2019 a la carretera  
BV-4512, a l’altura del PK 1, quan circulava amb la seva bicicleta i va caure a 
conseqüència, segons afirma, d’una esquerda a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: de l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de la 
corporació es desprèn certament hi havia una fissura longitudinal a la calçada, si bé 
estava situada a la part esquerra del carril de circulació, molt a prop ja de la part 
central de la carretera, i no pas en el voral, ni tan sols en la part dretana del propi 
carril. A més, el voral és d’una amplitud considerable (1,30 metres) com per no haver 
de circular ni pel centre del carril, ni molt menys per meitat de la carretera; b) Resulta 
evident que el reclamant en cap cas circulava amb la deguda diligència, atès que 
segons disposa l’article 36 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, que 
aprova el Reglament general de circulació, existeix l’obligació dels ciclistes de circular, 
en cas que no hi hagi carril habilitat, pel voral de la via, i si aquest no fos transitable o 
fos insuficient, hauran d’utilitzar la part indispensable de la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, 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. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 281/2021-M1, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17, 
interposat , interposat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència núm. 3236, 
de 9 d’abril de 2021, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 63/19 formulada pel senyor XXX, pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 26 de maig de 2019, mentre circulava per la carretera 
BV-4512, a l’altura del PK 1. 
 
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 que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
25.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4461/2022, de 21 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat per MAPFRE, 
SA i pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència núm. 8661/2021, de 29 de 
juliol, notificat el 6 d’agost de 2021, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 51/20, formulada pels danys produïts per 
l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la carretera BP-1241, a l’altura 
del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar amb la seva motocicleta a causa de 
l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i seguidament va envair el 
carril contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel senyor YYY que 
circulava en el sentit contrari de la circulació (Exp. núm. 2022/0000230).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El 3 de gener de 2022 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un ofici de 21 de desembre de 2021, del Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 1 de Barcelona, mitjançant el qual cita la corporació per comparèixer com a part 
demandada en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat per MAPFRE SA i 
pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 8661, de 29 de juliol de 2021, 
notificat el 6 d’agost de 2021, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 51/20, formulada per MAPFRE SA i pel senyor XXX, pels danys 
produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la carretera BP-1241, a 
l’altura del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar amb la seva motocicleta a causa de 
l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i seguidament va envair el carril 
contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel senyor YYY que circulava en el 
sentit contrari de la circulació.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la defensa i representació de la corporació en el recurs esmentat. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, 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. 13800/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat per 
MAPFRE SA i pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 8661, de 29 de 
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juliol de 2021, notificat el 6 d’agost de 2021, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 51/20 formulada per MAPFRE SA i pel senyor XXX, 
pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la carretera 
BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar amb la seva motocicleta 
a causa de l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i seguidament va envair 
el carril contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel senyor YYY que circulava 
en el sentit contrari de la circulació. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, en virtut dels poders que tenen 
conferits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el 
procediment de referència, i en les instàncies judicials en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, a fi que puguin personar-s’hi com a 
part codemandada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
26.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4811/2022, de 29 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 563/2021-1A, interposat per 
MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA S.A. contra el Decret de la Presidència 
núm. 10907/2021, de 8 d’octubre, pel qual es desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 25/21, que va formular pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 9 de desembre de 2020, a 
conseqüència de la topada amb un porc senglar que va irrompre de forma 
sobtada a la via, en la carretera BV-4601, PK 6+600 del municipi de Gurb (Exp. 
núm. 2022/0008258).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
abreujat núm. 563/2021-1A, interposat per MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA 
S.A. contra el Decret de la Presidència núm. 10907, de 8 d’octubre de 2021, pel qual 
es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 25/21, que va 
formular pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 9 de 
desembre de 2020, a conseqüència de la topada amb un porc senglar que va irrompre 
de forma sobtada a la via, en la carretera BV-4601, PK 6+600 del municipi de Gurb. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) De l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona es desprèn que la via disposava d’un doble 
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senyal tipus P-24 (d’advertiment de perill per possible pas d’animals en llibertat), 
col·locats en ambdós sentits de la marxa. El reclamant circulava en direcció Vic –sentit 
ascendent de la via– i el senyal es troba al punt quilomètric 6+580, amb un tram 
d’afectació de 5.000 metres (això és, fins al PK 11+580), de manera que, si l’accident 
va ocórrer al PK 6+600, és clar que el punt de la via on es va produir l’accident estava 
en l’àmbit d’afectació del senyal; b) Quant a l’adopció de mesures de tancament lateral 
de la via cal constatar que no existeix cap norma ni precepte legal que obligui la 
Diputació, com a ens titular de carreteres d’àmbit provincial, a col·locar-hi tanques de 
protecció per limitar els accessos. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 563/2021-1A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12, 
interposat per MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA S.A. contra el Decret de la 
Presidència núm. 10907, de 8 d’octubre de 2021, pel qual es desestimava la 
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reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 25/21, que va formular pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 9 de desembre de 2020, a 
conseqüència de la topada amb un porc senglar que va irrompre de forma sobtada a la 
via, en la carretera BV-4601, PK 6+600 del municipi de Gurb. 
 
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 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
27.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3688/2021, de 14 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 373/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/000923).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 373/2020-B, procediment 
abreujat, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
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Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 373/2020-B, procediment 
abreujat, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 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.” 

 
28.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9414/2021, d’1 de setembre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-J, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
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delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0017560).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
novembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-J, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-J, 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. 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.” 
 
29.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9462/2021, de 8 de 
setembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2020-F, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0015928).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant Decret de 8 
d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 203/2020-F, 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 a 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 
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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. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 203/2020-F, 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 a ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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30.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12256/2021, de 4 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 406/2020-
M2, 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. 2021/0003925).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2020-M2, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb els 
apartats 2.4.a) i 2.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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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. 406/2020-M2, 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. 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.” 

 
31.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12498/2021, de 10 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-
2B, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0019767).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de 
setembre 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 416/2020-2B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa.  
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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. 416/2021-2B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.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 
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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.” 

 
32.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13133/2021, de 24 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 411/2021-Y, 
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 del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0021234).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant Decret de 8 
d’octubre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2021-Y, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2021-Y, 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. 
 
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.” 

 
33.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13139/2021, de 24 de 
novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 412/2021-B, 
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. 2021/0021398).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 d’octubre 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2021-B, 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2021-B, 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. 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.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El trencaclosques 
dels parcs» (Exp. núm. 2022/1816).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Parcs Naturals formada per dotze 

espais d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, que garanteixen un equilibri 
territorial i ambiental en els 100 municipis del seu àmbit geogràfic. 

 
2. La Diputació de Barcelona organitza, a través dels canals corporatius d’Instagram 

@xarxadeparcs, de Facebook @xarxadeparcsn i de Twitter @xarxadeparcs i també 
a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius de la Diputació de 
Barcelona, el sorteig «El trencaclosques dels parcs», que té per donar a conèixer 
els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, incrementar la interacció amb els 
seguidors dels seus perfils socials i aconseguir-ne de nous. 

 
3. La Diputació de Barcelona convida els participants a resoldre un trencaclosques 

d’una imatge significativa de la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma 
Easypromos. Entre els participants que el resolguin correctament es farà un sorteig 
per triar un guanyador. 

 
4. El període per participar en el sorteig «El trencaclosques dels parcs» començarà el 

dimecres 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitzarà el diumenge 19 de juny de 
2022 a les 23.59 hores. 

 
5. La despesa màxima estimada del sorteig «El trencaclosques dels parcs» és de dos-

cents quaranta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (242,64 €) IVA inclòs 
corresponent a l’import de l’adquisició del premi. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
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publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció. 
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. Però en aquest supòsit, la participació en aquest concurs té la 
consideració de sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei. 
 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al 
BOPB de 3.5.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques del sorteig «El 
trencaclosques dels parcs», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del sorteig «El trencaclosques dels parcs» 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «El trencaclosques dels parcs», a 
través dels canals corporatius d’Instagram @xarxadeparcs, de Facebook 
@xarxadeparcsn i de Twitter @xarxadeparcs i també a través de les webs i dels 
butlletins temàtics corporatius de la Diputació de Barcelona. Al sorteig poden 
participar majors de divuit anys residents a Espanya i amb perfil a les xarxes socials 
Instagram, Facebook i/o Twitter que segueixin aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, 
incrementar la interacció amb els seguidors dels seus perfils socials i aconseguir-ne 
de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a resoldre un trencaclosques 
d’una imatge significativa de la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma 
Easypromos. Entre els participants que el resolguin correctament es farà un sorteig 
per triar un guanyador. 
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Segon. Organització 
 
El sorteig «El trencaclosques dels parcs» està organitzat per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet 
de Premsa i Comunicació de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook o de Twitter de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals https://parcs.diba.cat/xarxessocials.  
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, de perfil 

personal a la xarxa social Facebook o de perfil personal de Twitter. 
4. Resoldre correctament el trencaclosques. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions 

d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms, les 
condicions de Facebook, que poden consultar-se a 
https://www.facebook.com/legal/terms i les condicions de Twitter, que poden 
consultar-se a https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimecres 8 de juny de 2022 a les 
9 hores i finalitza el diumenge 19 de juny de 2022 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no 
compleixi les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del 
sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir 
en compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació 
fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més 
d’un perfil d’usuari per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d’identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar 
qualsevol sospita en aquest sentit a l’empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti les mesures que 
corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’emprendre 
qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://parcs.diba.cat/xarxessocials
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà un únic guanyador. El premi és una estada en un establiment d’un parc de 
la Xarxa de Parcs Naturals per a 2 persones, valorada en 242,64 € IVA inclòs. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig a través de la plataforma Easypromos, plataforma que tria 
de forma automàtica l’únic guanyador i també 3 suplents. Aquest sorteig es 
realitzarà entre tots els participants que hagin resolt correctament el trencaclosques 
i, a més compleixin la resta de requisits de participació.  
 
Dos dies hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es 
comunicarà amb el guanyador mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça 
concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
La persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb l’organització del 
sorteig en el termini de 72 hores després de rebre el correu electrònic de 
confirmació del premi. En aquest correu electrònic haurà de confirmar la seva 
voluntat d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o 
a Twitter, el seu nom i cognoms, el DNI o document d’identificació i un telèfon de 
contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix 
alguna de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, quedarà 
descartat i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop el guanyador hagi 
acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de 
concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació 
necessària al guanyador per tal que pugui rebre i gaudir del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva 

mailto:concursosxarxes@diba.cat
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informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig 
siguin tractades per la Diputació de Barcelona.  
 
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 a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb 
la persona guanyadora, i per donar-ne la difusió a través de la Intranet, webs o els 
comptes de les xarxes socials corporatius. Aquestes seran eliminades dels 
servidors corporatius un cop finalitzi el sorteig, excepte les dels guanyadors, que 
s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva 
conservació indefinida i la publicació a Instagram, Facebook i Twitter i resta de 
xarxes socials del nom d’usuari del guanyador, que ho serà de forma indefinida 
mentre no se sol·liciti l’eliminació. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions 
digitals i altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que 
s’utilitzin per a aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. 
Aquest el poden fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu 
electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret 
mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de 
presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 
126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de 
protecció de dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa 
relacionada amb el tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via 
s’obtindrà la resposta adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la 
reclamació corresponent al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT), https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers 
proveïdors, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests 
proveïdors a https://help.instagram.com/478745558852511, a  
https://www.facebook.com/legal/terms i a https://help.twitter.com/es/rules-and-
policies/, respectivament. El fet de convertir-se en usuari d’aquests serveis implica 
que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò que s’estableix 
en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de Twitter, que posen a la 
seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut publicat per 
tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota 
responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest 
sorteig. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest 
sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a 
Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les 
xarxes de comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o 
maquinari ni dels possibles errors en la introducció i/o el processament de 
respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la 
utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en 
particular encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin 
deure’s a la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri 
interpretatiu de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del sorteig. Si no s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i 
la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació 
contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma 
anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap 
responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a 
través de la pàgina del sorteig i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible 
per evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a 
resoldre qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 
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Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de dos-cents quaranta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (242,64 €) IVA 
inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent 
pressupost de la corporació. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. “ 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2022” ( Exp. núm. 2022/0003992).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 10 de març de 

2022, va aprovar el dictamen, sobre l’aprovació de la línia de crèdit a curt termini 
per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2022”. (Exp. Núm. 
2022/0003992) publicat al BOP de data 14 de març de 2022, amb la finalitat de 
contribuir a garantir la prestació de serveis de competències locals als Consells 
Comarcals, mitjançant una línia de crèdit a curt termini, per tal de proporcionar 
liquiditat als Consells Comarcals per garantir l’exercici de les seves competències. 
En el mateix dictamen d’aprovació es van establir les condicions generals de 
participació i de gestió de la concessió dels crèdits. 

 
2. L’apartat 6 de les condicions sobre la gestió dels crèdits, establia els terminis de la 

següent forma: 
 

a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran per mitjans electrònics, des del dia 21/03/2022 
fins al 29/04/2022, ambdós inclosos, mitjançant instància signada per la presidència 
del Consell Comarcal o representant competent, on es justificaran les circumstàncies 
que la motiven; i s’adreçarà a la Presidència de la Diputació de Barcelona. Es 
presentarà a través del registre electrònic de Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat) o a través de l’EACAT (extranet de les 
administracions catalanes). 

 
b) L’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en funció del criteri 

de repartiment, i dels imports sol·licitats per a cada Consell Comarcal, correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. La notificació al beneficiari serà per 
l’EACAT. 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://seuelectronica.diba.cat/
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c) L’acceptació per part del beneficiari és condició d'eficàcia de la concessió del crèdit, 

per això cal que el Consell Comarcal trameti un certificat de Secretaria, signat 
electrònicament, a Diputació dins dels 45 dies naturals des de la notificació de la 
concessió, mitjançant el registre electrònic de Diputació o a través de l’EACAT, on 
consti com a mínim: 

 

 La data i l’òrgan d’aprovació. 

 L’acceptació de l’import de préstec concedit (tant si la concessió és per l’import 
total, com si ho és per una part, cal indicar l’import). 

 L’aprovació de la minuta de préstec tipus. 

 L’aprovació de totes les condicions reguladores d’aquesta línia de crèdit. 

 La manifestació escrita que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de 
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 

 
Passat el termini de 45 dies naturals comptats des de la notificació de l’acord de 
concessió sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha 
renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l'esmentada 
concessió. 

 
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari procediran a 

la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
 
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els models 

normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit, i on constarà el certificat 
que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i aquella 
informació necessària per valorar la concessió dels préstecs. 

 
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de la 

signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a què el Consell 
Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del 
“Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2021”. 

 
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar des de 

la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut l'esmentat termini 
sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds formulades s'entendran 
desestimades. 

 
3. A data 30 d’abril, finalitzat el període de recepció de sol·licituds, el Servei de 

Programació ha rebut per registre les següents peticions: 
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Els Consells Comarcals que no ha presentat sol·licitud són: 

 Alt Penedès 

 Bages 

 Baix Llobregat 

 Maresme 

 Moianès 

 Osona  

 Vallès Occidental 
 

Tots ells han comunicat a la Diputació que no participarien en la convocatòria 
d’enguany. 

 
4. Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que: 
 

 Tots els Consells Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies 
extraordinàries que motiven la petició, així com que han complert la resta de 
requisits formals.  

 

 Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 4.383.580,00 euros i, per tant, 
no es supera el límit total de la dotació de la línia de crèdit que és de 9 milions 
d’euros. En conseqüència, d’acord amb l’apartat 5a de les condicions aprovades, 
el repartiment es realitzarà en funció dels següents criteris: “Si l’import total de 
les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (9 milions d’euros), la distribució 
es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades.” 

 

 El repartiment coincideix amb la sol·licitud, tal com consta a l’expedient l’informe 
elaborat pel Servei de Programació. 

Consell Comarcal Import crèdit

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 0,00

Consell Comarcal de l’Anoia 1.783.580,00

Consell Comarcal del Bages 0,00

Consell Comarcal del Baix Llobregat 0,00

Consell Comarcal del Berguedà 1.000.000,00

Consell Comarcal del Garraf 600.000,00

Consell Comarcal del Maresme 0,00

Consell Comarcal del Moianès 0,00

Consell Comarcal d’Osona 0,00

Consell Comarcal del Vallès Occidental 0,00

Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.000.000,00

4.383.580,00
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Fonaments de dret 
 
L’article 36.1, lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, sobre assistència econòmica i de suport a la gestió financera dels 
municipis, dona emparament jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta als 
municipis a través de les comarques. 
 
L’apartat 6b) de les condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2022” estableix que correspon a la Junta de 
Govern l’adopció de l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades i 
l’apartat 6g), estableix que el termini màxim per a la resolució de l’expedient és de dos 
mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit 
a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2022”, 
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 10 de 
març de 2022 (BOPB 14/03/2021), d’acord amb la distribució següent:  
 

 
 
Segon. DISPOSAR la despesa de 4.383.580,00 euros (quatre milions tres-cents 
vuitanta-tres mil cinc-cents vuitanta euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació. 
 
Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 6 
de les condicions de la línia de crèdit aprovades per acord de la Junta de Govern de 
data 10 de març de 2022, per a la gestió dels crèdits de les “Operacions de tresoreria 
per a Consells Comarcals 2022. 
 
Quart. REDUIR la despesa aprovada per les raons adduïdes a la part expositiva i 
segons el detall següent: 
 

Consell Comarcal NIF Import crèdit

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.783.580,00

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 1.000.000,00

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 600.000,00

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00

Total 4.383.580,00
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Aplicació 
pressupostària 

Import de la 
reducció (EUR) 

Núm. op. "A" Núm. op. "A/-" 

G/20201/94200/82020 4.616.420,00 2202000049 2202900336 

“ 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.000 €, a l'Ajuntament de Borredà, per a 
finançar l'actuació local “Compra de l'edifici de Cal Font”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011606).- 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 Borredà va presentar en data 6 maig 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Compra de l'edifici de Cal Font” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Borredà 
Actuació:  “Compra de l'edifici de Cal Font” 
Import crèdit:  135.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,42 % 
Interessos implícits estimats  9.026,13 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00019/2022 

* d’acord amb la Resolució de 05.05.2022 (BOE. núm. 109, de 07.05.2022) 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-cinc mil euros 
(135.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Borredà.” 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Millores escola Sagrada Família 2022”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0010349).- 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 Caldes d'Estrac va presentar en data 28 abril 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Millores escola Sagrada Família 2022” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Millores escola Sagrada Família 2022” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,97 % 
Interessos implícits estimats  2.327,01 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 00015/2022 

* d’acord amb la Resolució de 05.04.2022 (BOE. núm. 82, de 06.04.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.” 

 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.200 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Ascensor ajuntament i altres”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0010364).- 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 Caldes d'Estrac va presentar en data 28 abril 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Ascensor ajuntament i altres” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Ascensor ajuntament i altres” 
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Import crèdit:  49.200,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,97 % 
Interessos implícits estimats  2.289,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00016/2022 
* 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 quaranta-nou mil dos-cents euros 
(49.200,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.800 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Adquisicions mobiliàries 2022”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0010373).- 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 Caldes d'Estrac va presentar en data 27 abril 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisicions mobiliàries 2022” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
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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. 

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Adquisicions mobiliàries 2022” 
Import crèdit:  100.800,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  1.022,28 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00017/2022 

* 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 cent mil vuit-cents euros 
(100.800 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.” 
 
40.- 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 Castellví de Rosanes, 
per a finançar l'actuació local “Reconversió escoles velles. Anualitat 2022”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011960).- 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 Castellví de Rosanes va presentar en data 11 maig 2022 una 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellví de Rosanes 
Actuació:  “Reconversió escoles velles. Anualitat 2022” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,42 % 
Interessos implícits estimats  13.372,04 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00021/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.05.2022 (BOE. núm. 109, de 07.05.2022) 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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes.” 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.484,34 €, a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet, 
per a finançar l'actuació local “Sentència 117/2020 del jutjat contenciós 
administratiu núm. 17 de BCN”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0011269).- 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 
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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 la Pobla de Lillet va presentar en data 4 maig 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Sentència 117/2020 del jutjat contenciós 
administratiu” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Pobla de Lillet 
Actuació:  “Sentència 117/2020 del jutjat contenciós 

administratiu” 
Import crèdit:  60.484,34 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,97 % 
Interessos implícits estimats  2.814,95 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00018/2022 

* d’acord amb la Resolució de 05.04.2022 (BOE. núm. 82 de 06.04.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil quatre-cents vuitanta-
quatre euros amb trenta-quatre cèntims (60.484,34 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.” 

 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.000 € a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició etilòmetre”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
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anualitats (Exp. núm. 2022/0010345).- 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 Polinyà va presentar en data 28 abril 2022 una sol·licitud per tal de 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 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 Polinyà 
Actuació:  “Adquisició etilòmetre” 
Import crèdit:  6.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  60,85 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00014/2022 
* 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 sis mil euros (6.000,00 €) 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 Polinyà.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 35.529,96 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008904).- 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 Gavà presentà en data 11/04/2022 una sol·licitud d'un préstec de 
1.707.000,00 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 Gavà. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.707.000,00 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 0,370%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.707.000,00 euros amb una subvenció d’import de 35.529,96 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. 
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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 35.529,96 euros a 
l'Ajuntament de Gavà per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 11/04/2022. 
 
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 Gavà, 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).” 

 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 7.036,92 €, a l'Ajuntament de Gelida, amb l’objecte de 
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subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010427).- 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 Gelida presentà en data 28/04/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

379.061,07 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 Gelida. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 379.061,07 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
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tres mesos més 0,330%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
379.061,07 euros amb una subvenció d’import de 7.036,92 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 
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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 7.036,92 euros a 
l'Ajuntament de Gelida 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 28/04/2022. 
 
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 Gelida, 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).” 

 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 71.724,84 €, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010148).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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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 Mollet del Vallès presentà en data 26/04/2022 una sol·licitud d'un 

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

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,510%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 71.724,84 euros. 
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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 
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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 71.724,84 euros a 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 26/04/2022. 
 
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 Mollet del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 124.843,42 €, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009364).- 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 
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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 Vilafranca del Penedès presentà en data 19/04/2022 una sol·licitud 
d'un préstec de 4.035.000,00 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 Vilafranca del 
Penedès. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 4.035.000,00 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 0,550%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.035.000,00 euros amb una subvenció d’import de 124.843,42 euros. 

 

Fonaments de dret 
 

1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
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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 124.843,42 euros a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 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 
19/04/2022. 
 
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 Vilafranca del Penedès, 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).” 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 48.637,88 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009318).- 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 
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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 Vilanova del Vallès presentà en data 13/04/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 1.572.000,00 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 Vilanova del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.572.000,00 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 0,550%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.572.000,00 euros amb una subvenció d’import de 48.637,88 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 
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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 48.637,88 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 13/04/2022. 
 
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 Vilanova del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 45.833,02 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009311).- 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. 
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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 Vilassar de Dalt presentà en data 13/04/2022 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.202.000,00 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 Vilassar de Dalt. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.202.000,00 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 
2.202.000,00 euros amb una subvenció d’import de 45.833,02 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. 
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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. 

 
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, 
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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 45.833,02 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 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 13/04/2022. 
 
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 Vilassar de Dalt, 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).” 
 
Subdirecció de Logística 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el 
reconeixement de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021, per atendre 93 
factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, 
vinculades als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de 
subministrament gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, 
per un import total de 138.250,55 € (Exp. núm. 2022/0000005).- 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. En data 20 de desembre de 2018, per acord de Junta de Govern número 642 es 

va aprovar la contractació conjunta consistent en el subministrament d’energia 
elèctrica a diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres 
entitats integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots (exp. núm. 
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2018/0011507), mitjançant tramitació ordinària, subjecta a regulació harmonitzada 
i per procediment obert. Aquesta licitació es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona el dia 26 de 
desembre de 2018. 

 
2. La Diputació de Barcelona i l’empresa AURA ENERGIA SL, amb NIF núm. 

B65552432, formalitzen en data 27 de juny de 2019 el contracte del lot 2: 
Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 
2.0DHA, amb una vigència de 4 anys a partir de l’1 de juliol de 2019, prorrogable 
per un any més. 

 
Respecte la Diputació de Barcelona, de la despesa total derivada de la 
contractació del lot 2 de baixa tensió de 4.106.858,73 €, IVA i import sobre 
l’electricitat inclosos, el crèdit d’1.031.121,60 € amb el número de document 
1903002913, corresponent a l’import de la despesa generada durant l’exercici 
2021, va a càrrec de les diferents aplicacions pressupostàries següents: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 20310 17232 22100 

73.672,61 20310 33310 22100 

643.679,50 20310 92020 22100 

35.277,16 20310 93312 22100 

26.225,45 20310 93313 22100 

39.783,75 20310 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 90100 17221 22100 

15.404,27 20202 93300 22100 

 
3. Amb l’entrada en vigor el passat 1 de juny de 2021 de la nova Circular 3/2020, de 

15 de gener, de la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” 
(CNMC), per la que s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de 
transport i distribució d’electricitat s’han reduït les tarifes objecte del contracte a 
les tarifes 2.0TD i 3.0TD. Per variables externes al contracte, com poden ser 
l’elevat preu del gas natural als mercats internacionals i els drets d’emissions de 
CO2, hi ha hagut un increment important en el preu de compra de l’energia en el 
mercat OMIE (OMI-Polo Español, SA) i els imports de la facturació vinculada a 
aquest expedient han experimentat un increment significatiu. 

 
4. Tot i que s’ha de tenir en compte que aquest increment no afecta a la presentació 

d’oferta de l’empesa adjudicatària que era únicament pel marge de la 
comercialitzadora, MC, a aplicar al preu final de l’energia composat pel preu horari 
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del Mercat Diari d’OMIE (OMI-Polo Español, SA, que és l’Operador de Mercat 
Ibèric Espanyol), i la resta de conceptes regulats. D’aquesta forma el preu a 
abonar per l’energia al comercialitzador s’indexa al preu de compra d’energia al 
mercat horari mantenint sempre el marge comercial de l’empresa adjudicatària. 

 
5. En aquest context, l’empresa AURA ENERGIA, SL, en data 19 de novembre de 

2021, va presentar davant aquesta Diputació un escrit de data 16 de novembre en 
el qual comunica que, amb efectes del dia 15 de novembre, se suspèn l’execució 
de l’esmentat contracte i es procedeix al trasllat dels diferents punts de 
subministrament a la corresponent companyia comercialitzadora de referència. El 
motiu al·legat és la incapacitat definitiva de l’empresa per continuar subministrant 
amb el sobrevingut i desproporcionat increment de preu de l’electricitat 
experimentat en el mercat majorista. 

 
6. També s’afegeix a la mateixa comunicació que aquesta suspensió comporta l’inici 

d’un expedient de resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.g) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), sense 
responsabilitat del contractista, avisant que s’oposaran a tota proposta de 
resolució emparada en qualsevol altra causa. 

 
7. Aquesta resolució de contracte implica, a més d’assignar-se per part de la 

distribuïdora EDISTRIBUCIÓN la comercialitzadora de referència de zona 
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, el fet que la 
despesa tant dels peatges d’accés com del preu final de l’energia es veurà 
incrementada en un 20%, segons recull l’art. 17 de l’esmentat Reial decret 
216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus 
voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de 
contractació. 

 
8. Per acord de Junta de Govern número 31 de data 27/01/2022 s’aprova el 

dictamen per reajustar comptablement la despesa aprovada i disposada de la 
contractació conjunta consistent en el subministrament d’energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots, per fer front a la facturació 
pendent meritada al 2021 (Exp. núm. 2018/0011507). 

 
9. Per acord de Junta de Govern número 32 de data 27/01/2022 s’aprova el 

dictamen per incoar la resolució del contracte corresponent al Lot 2 
(Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 
2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació conjunta del Subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic (exp. núm. 2018/0011507). 

 
10. Per escrit de data 9 de febrer de 2022 l’empresa AURA ENERGÍA, SL va 

comunicar que el Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, en data 21 de desembre 
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de 2021, va declarar l’empresa en concurs de creditors per Auto 1320/2021. Així 
mateix, es va nomenar com a administrador concursal a l’empresa Baker Tilly 
Concursal, SLP, amb NIF B67083709. 

 
11. Per acord de Junta de Ple número 29 de data 24/02/2022 s’aprova el dictamen de 

la modificació de crèdit 4/2022 del pressupost de la Diputació de Barcelona. 
Aquesta modificació incorpora un augment del crèdit a les aplicacions 
pressupostàries destinades al subministrament d’energia elèctrica per poder fer 
front a la despesa generada des de la resolució del contracte de baixa tensió. 

 
12. Per acord de Junta de Govern número 148 de data 31/03/2022 es resolt el 

contracte formalitzat en data 27 de juny de 2019 amb l’empresa AURA ENERGIA, 
SL, amb NIF B65552432, relatiu al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió 
-BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació 
conjunta del Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de 
la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, per 
incompliment culpable de l’obligació principal del contracte, amb efectes del dia 15 
de novembre de 2021, confiscant la garantia definitiva i acordant iniciar un 
expedient de reclamació d’indemnització de danys i perjudicis. 

 
13. Per Decret de data 12 d’abril de 2022 es va aprovar l’obertura del procediment de 

contractació conjunta del subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió a 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic. Aquesta licitació, amb número d’expedient 
2022/0000004, es tramita mitjançant un procediment negociat per raons 
d’urgència amb la finalitat de garantir el subministrament elèctric, de disposar dels 
preus més avantatjosos i de disposar de les garanties d’origen renovable o de 
cogeneració d’alta eficiència de la totalitat de l’energia subministrada d’acord amb 
la normativa vigent, i amb l’establert al corresponent plec de prescripcions 
tècniques, per un període d’un any a comptar des de la formalització del contracte 
prevista a 1 de juliol de 2022. 

 
14. Des del 29 de gener fins el dia 14 d’abril de 2022 han entrat al registre de la 

corporació les següents factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA, SLU que corresponen a subministraments executats durant el 
període 2021 i que no tenen cap incidència: 

 
Data 

registre 
Registre Import en € Número de factura Data 

factura 
Inici 

Consum 
Final Consum 

29.01.2022 2210002285 585,68 SNR201N0013726 26.01.2022 03/12/2021 31/12/2021 

29.01.2022 2210002286 157,61 SNR201N0013704 26.01.2022 03/12/2021 30/12/2021 

14.02.2022 2210004099 27,82 SMR201N0009050 25.01.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.02.2022 2210004103 16,95 S7Z201Y0002601 04.02.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.02.2022 2210004107 4,86 SMR201N0008469 24.01.2022 03/12/2021 10/01/2022 

14.02.2022 2210004125 1,21 SNR201N0019237 04.02.2022 14/12/2021 02/01/2022 
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Data 
registre 

Registre Import en € Número de factura Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final Consum 

14.02.2022 2210004127 0,45 SNR201N0016991 03.02.2022 03/12/2021 14/12/2021 

14.03.2022 2210007409 17,73 SNR201N0025819 16.02.2022 03/12/2021 01/01/2022 

16.03.2022 2210007743 9.423,33 S0Z202N0004668 10.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007747 185,28 SMR201N0021600 24.02.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007752 9.693,18 S0Z202N0004672 10.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007753 86,48 SMR201N0019178 17.02.2022 03/12/2021 17/12/2021 

16.03.2022 2210007757 8.232,88 S0Z202N0004671 25.02.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007762 2.543,92 SMR201N0021622 24.02.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007772 5.164,81 SMR201N0025711 07.03.2022 03/12/2021 28/01/2022 

16.03.2022 2210007779 3.332,30 SMR201N0021618 24.02.2022 03/12/2021 03/12/2021 

16.03.2022 2210007809 5.147,49 SMR201N0023439 03.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007811 5.358,61 SMR201N0026462 07.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007813 2.429,58 SMR201N0025707 07.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007820 670,16 SMR201N0025708 07.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

16.03.2022 2210007839 651,40 SMR201N0025706 07.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

28.03.2022 2210009263 21,55 SNR201N0016105 03.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

11.04.2022 2210012016 31.246,58 S0Z202N0004150 24.02.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012291 52,75 S8Z201Y0018215 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012311 0,47 S8Z201Y0018567 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012322 65,36 S8Z201Y0018189 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012327 552,32 S8Z201Y0018335 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012329 516,45 S8Z201Y0018557 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012332 5,94 S8Z201Y0018556 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.04.2022 2210012333 118,34 S8Z201Y0018496 24.03.2022 03/12/2021 13/01/2022 

13.04.2022 2210012339 74,40 S8Z201Y0019435 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2022 

13.04.2022 2210012340 816,50 S8Z201Y0018344 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012346 265,53 S8Z201Y0018334 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012352 756,21 S8Z201Y0018497 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.04.2022 2210012365 223,53 S8Z201Y0018201 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.04.2022 2210012413 1.257,29 S8Z201Y0018732 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012425 1,72 SNR201N0049600 28.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012426 1.448,61 SMR201N0031149 17.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012429 41,42 SNR201N0050048 31.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012455 363,05 S8Z201Y0019501 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.04.2022 2210012458 88,56 S8Z201Y0018214 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.04.2022 2210012471 2,11 S8Z201Y0018566 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012533 282,04 S7Z201Y0020315 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012538 335,82 S7Z201Y0020296 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012541 582,43 S7Z201Y0020316 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012542 669,79 S7Z201Y0020294 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012545 873,71 S7Z201Y0020322 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012548 469,24 S7Z201Y0020304 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012551 872,68 S7Z201Y0020517 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012553 122,18 S7Z201Y0020701 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012565 1.917,00 S7Z201Y0020476 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 
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Data 
registre 

Registre Import en € Número de factura Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final Consum 

14.04.2022 2210012566 5.438,84 S7Z201Y0020474 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012568 444,51 S7Z201Y0020469 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012576 284,34 S7Z201Y0020470 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012577 137,24 S7Z201Y0020471 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012578 274,96 S7Z201Y0020708 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012582 522,04 S7Z201Y0020734 24.03.2022 03/12/2021 29/12/2021 

14.04.2022 2210012583 6.989,72 S7Z201Y0021868 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012584 2.067,47 S7Z201Y0021867 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012585 1.039,24 S7Z201Y0020475 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012586 33,07 S7Z201Y0020726 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012587 1.530,66 S7Z201Y0020479 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012590 94,34 S7Z201Y0020716 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012592 17,56 S7Z201Y0021777 29.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012593 189,51 S7Z201Y0020715 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012594 15,42 S7Z201Y0020705 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012595 537,82 S7Z201Y0020765 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012597 886,26 S7Z201Y0020709 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012599 386,45 S7Z201Y0021015 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012600 407,12 S7Z201Y0020707 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012601 210,62 S7Z201Y0020319 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012602 264,63 S7Z201Y0020323 23.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012603 127,52 S7Z201Y0020473 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012605 57,92 S7Z201Y0021975 30.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012607 460,30 S7Z201Y0020714 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012608 1.864,89 S7Z201Y0021017 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012611 83,83 S7Z201Y0020717 24.03.2022 03/12/2021 29/12/2021 

14.04.2022 2210012612 1.469,92 S7Z201Y0021014 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012613 146,66 S7Z201Y0021010 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012615 296,61 SCZ201Y0020688 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012617 2.032,44 SBZ201Y0016651 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012618 976,22 S8Z201Y0018693 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012619 468,14 S7Z201Y0021866 29.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012624 98,84 S8Z201Y0018701 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012626 14,51 SCZ201Y0019680 24.03.2022 03/12/2021 01/01/2022 

14.04.2022 2210012630 76,19 S8Z201Y0018333 23.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012634 770,54 SCZ201Y0020596 29.03.2022 03/12/2021 30/12/2021 

14.04.2022 2210012650 7.183,72 SMR201N0035421 30.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012667 635,14 SMR201N0035535 31.03.2022 03/12/2021 27/01/2022 

14.04.2022 2210012671 842,44 SNR201N0049971 30.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012693 620,33 SNR201N0048146 24.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012716 293,36 SMR201N0031152 17.03.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.04.2022 2210012719 183,90 SMR201N0033161 22.03.2022 17/12/2021 18/01/2022 

 
TOTAL 138.250,55 
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15. Les esmentades factures van tenir entrada al registre de la corporació 
posteriorment al tancament de l’exercici pressupostari del 2021, i havent 
comprovat que el subministrament es va dur a terme satisfactòriament, el deute és 
exigible i es considera procedent el pagament.  

 
16. En l’exercici 2021 existia consignació pressupostària o bossa de vinculació 

suficient per fer front a aquesta despesa, per la qual cosa es proposa aprovar el 
reconeixement de crèdit i autorització i disposició de la despesa detallada a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries següents del vigent pressupost: 

 

Exercici Import Orgànic Funcional Econòmic 

2022 1.448,61 20310 17232 22100 

2022 9.441,06 20310 33310 22100 

2022 84.561,32 20310 92020 22100 

2022 10.435,04 20310 93312 22100 

2022 2.543,92 20310 93313 22100 

2022 11.491,16 20310 93314 22100 

2022 1.345,28 40200 33210 22100 

2022 4.742,43 50100 45300 22100 

2022 17,56 50200 33600 22100 

2022 11.603,84 50400 17230 22100 

2022 620,33 90100 17221 22100 

 
17.  La imputació d’aquesta despesa no causa cap perjudici ni limitació per realitzar 

les atencions de l’exercici corrent. 
 
18. Encara resten factures per tramitar corresponents al 2021 que encara no s’han 

registrat o que estan registrades però que estan reclamades a la 
comercialitzadora perquè tenen alguna incidència i que s’hauran de tramitar amb 
un segon decret de reconeixement de crèdit. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladors de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, regula el principi de temporalitat i 
també recull que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent les obligacions 
derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. 

 
2. La Base d’execució 51 del pressupost de 2022 estipula que la tramitació dels 

reconeixements extrajudicials de crèdit s’efectuarà en els termes establerts a les 
Instruccions de control intern aprovades pel Ple. 
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3. L’annex 4 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona de 2022 
aprovades el 27 de gener de 2022 aplega les Instruccions sobre reconeixements de 
crèdit a aplicar a partir del 28 de gener d’aquest any. Concretament, l’article 5 recull 
la tramitació del reconeixement de crèdit. Exposa que l’aprovació d’un 
reconeixement de crèdit consistirà en l’aprovació de l’autorització i compromís de la 
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici corrent que 
correspongui, fent esment al caràcter de reconeixement de crèdit. I si en l’exercici 
anterior existia consignació pressupostària, la competència per aprovar el 
reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que disposa de la competència per 
aprovar la despesa. En cas contrari, la competència correspondrà al Ple. Per últim, 
un cop aprovada l’autorització i compromís de despesa, es podrà donar tràmit al 
reconeixement de l’obligació. 

 
4. La Base d’Execució 41.10 del pressupost de 2022 disposa que les despeses en 

concepte de subministrament elèctric aniran a càrrec del pressupost de la unitat 
organitzativa que tingui adscrit l’espai o immoble de què es tracti, però les 
característiques de les pòlisses es gestionaran per part de la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística, llevat de les que corresponen als béns patrimonials. 

 
5. La competència d’aquest acte, correspon a la Junta de Govern d’acord amb el 

previst a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 
2022, publicada al BOPB de data 16 de febrer de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit a favor d’ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, amb NIF B82846825, per un import 
total de 138.250,55 €, per atendre 93 factures vinculades als subministraments 
d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament gestionats per la Direcció 
de Serveis d’Edificació i Logística que es relacionen a continuació: 
 

Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € Número de factura Data 
factura 

29.01.2022 5001SG0F 2210002285 585,68 SNR201N0013726 26.01.2022 

29.01.2022 9001GY0F 2210002286 157,61 SNR201N0013704 26.01.2022 

14.02.2022 1100JK0F 2210004099 27,82 SMR201N0009050 25.01.2022 

14.02.2022 6001HW0F 2210004103 16,95 S7Z201Y0002601 04.02.2022 

14.02.2022 9001XB0F 2210004107 4,86 SMR201N0008469 24.01.2022 

14.02.2022 1001HE0F 2210004125 1,21 SNR201N0019237 04.02.2022 

14.02.2022 1001HE0F 2210004127 0,45 SNR201N0016991 03.02.2022 

14.03.2022 8002TJ0F 2210007409 17,73 SNR201N0025819 16.02.2022 
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Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € Número de factura Data 
factura 

16.03.2022 5001PW0F 2210007743 9.423,33 S0Z202N0004668 10.03.2022 

16.03.2022 2002RP0F 2210007747 185,28 SMR201N0021600 24.02.2022 

16.03.2022 7001HD0F 2210007752 9.693,18 S0Z202N0004672 10.03.2022 

16.03.2022 6001SP0F 2210007753 86,48 SMR201N0019178 17.02.2022 

16.03.2022 5001VZ0F 2210007757 8.232,88 S0Z202N0004671 25.02.2022 

16.03.2022 0003NJ0F 2210007762 2.543,92 SMR201N0021622 24.02.2022 

16.03.2022 8001MX0F 2210007772 5.164,81 SMR201N0025711 07.03.2022 

16.03.2022 5001VC0F 2210007779 3.332,30 SMR201N0021618 24.02.2022 

16.03.2022 8001BW0F 2210007809 5.147,49 SMR201N0023439 03.03.2022 

16.03.2022 8001TE0F 2210007811 5.358,61 SMR201N0026462 07.03.2022 

16.03.2022 7005YR0F 2210007813 2.429,58 SMR201N0025707 07.03.2022 

16.03.2022 9015HY0F 2210007820 670,16 SMR201N0025708 07.03.2022 

16.03.2022 8002XL0F 2210007839 651,40 SMR201N0025706 07.03.2022 

28.03.2022 0004WE0F 2210009263 21,55 SNR201N0016105 03.03.2022 

11.04.2022 8004XK0F 2210012016 31.246,58 S0Z202N0004150 24.02.2022 

13.04.2022 8001TB0F 2210012291 52,75 S8Z201Y0018215 23.03.2022 

13.04.2022 1001AG0F 2210012311 0,47 S8Z201Y0018567 24.03.2022 

13.04.2022 0001YE0F 2210012322 65,36 S8Z201Y0018189 23.03.2022 

13.04.2022 3001GP0F 2210012327 552,32 S8Z201Y0018335 23.03.2022 

13.04.2022 6001QE0F 2210012329 516,45 S8Z201Y0018557 24.03.2022 

13.04.2022 6001ZJ0F 2210012332 5,94 S8Z201Y0018556 24.03.2022 

13.04.2022 7001FW0F 2210012333 118,34 S8Z201Y0018496 24.03.2022 

13.04.2022 1002ZW0F 2210012339 74,40 S8Z201Y0019435 29.03.2022 

13.04.2022 4001ZZ0F 2210012340 816,50 S8Z201Y0018344 23.03.2022 

13.04.2022 0001QB0F 2210012346 265,53 S8Z201Y0018334 23.03.2022 

13.04.2022 2001RF0F 2210012352 756,21 S8Z201Y0018497 24.03.2022 

13.04.2022 1001LK0F 2210012365 223,53 S8Z201Y0018201 23.03.2022 

13.04.2022 1001JT0F 2210012413 1.257,29 S8Z201Y0018732 24.03.2022 

13.04.2022 2001MW0F 2210012425 1,72 SNR201N0049600 28.03.2022 

13.04.2022 7001YB0F 2210012426 1.448,61 SMR201N0031149 17.03.2022 

13.04.2022 7001NK0F 2210012429 41,42 SNR201N0050048 31.03.2022 

13.04.2022 7003JT0F 2210012455 363,05 S8Z201Y0019501 29.03.2022 

13.04.2022 4001DK0F 2210012458 88,56 S8Z201Y0018214 23.03.2022 

13.04.2022 2001WC0F 2210012471 2,11 S8Z201Y0018566 24.03.2022 

14.04.2022 7002WE0F 2210012533 282,04 S7Z201Y0020315 23.03.2022 

14.04.2022 7001GB0F 2210012538 335,82 S7Z201Y0020296 23.03.2022 

14.04.2022 4001GX0F 2210012541 582,43 S7Z201Y0020316 23.03.2022 

14.04.2022 1001CA0F 2210012542 669,79 S7Z201Y0020294 23.03.2022 

14.04.2022 3001CS0F 2210012545 873,71 S7Z201Y0020322 23.03.2022 

14.04.2022 0001XR0F 2210012548 469,24 S7Z201Y0020304 23.03.2022 

14.04.2022 9001RX0F 2210012551 872,68 S7Z201Y0020517 23.03.2022 

14.04.2022 5001SL0F 2210012553 122,18 S7Z201Y0020701 24.03.2022 

14.04.2022 3001YJ0F 2210012565 1.917,00 S7Z201Y0020476 23.03.2022 

14.04.2022 8009BA0F 2210012566 5.438,84 S7Z201Y0020474 23.03.2022 

14.04.2022 1001MR0F 2210012568 444,51 S7Z201Y0020469 23.03.2022 
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Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € Número de factura Data 
factura 

14.04.2022 0001ZB0F 2210012576 284,34 S7Z201Y0020470 23.03.2022 

14.04.2022 9010HR0F 2210012577 137,24 S7Z201Y0020471 23.03.2022 

14.04.2022 9002VQ0F 2210012578 274,96 S7Z201Y0020708 24.03.2022 

14.04.2022 0001HK0F 2210012582 522,04 S7Z201Y0020734 24.03.2022 

14.04.2022 6001ZK0F 2210012583 6.989,72 S7Z201Y0021868 29.03.2022 

14.04.2022 3025EL0F 2210012584 2.067,47 S7Z201Y0021867 29.03.2022 

14.04.2022 9001FV0F 2210012585 1.039,24 S7Z201Y0020475 23.03.2022 

14.04.2022 8002HW0F 2210012586 33,07 S7Z201Y0020726 24.03.2022 

14.04.2022 5003GT0F 2210012587 1.530,66 S7Z201Y0020479 23.03.2022 

14.04.2022 9006VC0F 2210012590 94,34 S7Z201Y0020716 24.03.2022 

14.04.2022 9001YV0F 2210012592 17,56 S7Z201Y0021777 29.03.2022 

14.04.2022 5001NJ0F 2210012593 189,51 S7Z201Y0020715 24.03.2022 

14.04.2022 8001XS0F 2210012594 15,42 S7Z201Y0020705 24.03.2022 

14.04.2022 6001CK0F 2210012595 537,82 S7Z201Y0020765 24.03.2022 

14.04.2022 2005GY0F 2210012597 886,26 S7Z201Y0020709 24.03.2022 

14.04.2022 3001EK0F 2210012599 386,45 S7Z201Y0021015 24.03.2022 

14.04.2022 8001AE0F 2210012600 407,12 S7Z201Y0020707 24.03.2022 

14.04.2022 6005RM0F 2210012601 210,62 S7Z201Y0020319 23.03.2022 

14.04.2022 5001SM0F 2210012602 264,63 S7Z201Y0020323 23.03.2022 

14.04.2022 8002HS0F 2210012603 127,52 S7Z201Y0020473 23.03.2022 

14.04.2022 4001TM0F 2210012605 57,92 S7Z201Y0021975 30.03.2022 

14.04.2022 2002PB0F 2210012607 460,30 S7Z201Y0020714 24.03.2022 

14.04.2022 3002KY0F 2210012608 1.864,89 S7Z201Y0021017 24.03.2022 

14.04.2022 9004VH0F 2210012611 83,83 S7Z201Y0020717 24.03.2022 

14.04.2022 9002RB0F 2210012612 1.469,92 S7Z201Y0021014 24.03.2022 

14.04.2022 8010BG0F 2210012613 146,66 S7Z201Y0021010 24.03.2022 

14.04.2022 0001LJ0F 2210012615 296,61 SCZ201Y0020688 29.03.2022 

14.04.2022 8016BX0F 2210012617 2.032,44 SBZ201Y0016651 24.03.2022 

14.04.2022 3001SW0F 2210012618 976,22 S8Z201Y0018693 24.03.2022 

14.04.2022 0001ZC0F 2210012619 468,14 S7Z201Y0021866 29.03.2022 

14.04.2022 4001CH0F 2210012624 98,84 S8Z201Y0018701 24.03.2022 

14.04.2022 1001JS0F 2210012626 14,51 SCZ201Y0019680 24.03.2022 

14.04.2022 4001CD0F 2210012630 76,19 S8Z201Y0018333 23.03.2022 

14.04.2022 2001TX0F 2210012634 770,54 SCZ201Y0020596 29.03.2022 

14.04.2022 8005AN0F 2210012650 7.183,72 SMR201N0035421 30.03.2022 

14.04.2022 9001RN0F 2210012667 635,14 SMR201N0035535 31.03.2022 

14.04.2022 8014BP0F 2210012671 842,44 SNR201N0049971 30.03.2022 

14.04.2022 4001YR0F 2210012693 620,33 SNR201N0048146 24.03.2022 

14.04.2022 8001AP0F 2210012716 293,36 SMR201N0031152 17.03.2022 

14.04.2022 6001SP0F 2210012719 183,90 SMR201N0033161 22.03.2022 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 138.250,55 €, 
per atendre el pagament de les factures abans relacionades, conformades i pendents 
de tramitació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 
del 2022: 
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Exercici Import Orgànic Funcional Econòmic 

2022 1.448,61 20310 17232 22100 

2022 9.441,06 20310 33310 22100 

2022 84.561,32 20310 92020 22100 

2022 10.435,04 20310 93312 22100 

2022 2.543,92 20310 93313 22100 

2022 11.491,16 20310 93314 22100 

2022 1.345,28 40200 33210 22100 

2022 4.742,43 50100 45300 22100 

2022 17,56 50200 33600 22100 

2022 11.603,84 50400 17230 22100 

2022 620,33 90100 17221 22100 

“ 
Subdirecció d’Edificació 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 1 Can Serra i rodalies, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 18.796,19 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050).- 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. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 1 Can Serra i 
rodalies, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els imports per prestacions 
parcials següents: 

 

Edifici / 
Recinte 

CODI TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació 

parcial 
quadriennal  
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació 

parcial 
quadriennal  
 (IVA inclòs) 

CAN SERRA 
Rambla 
Catalunya, 126 

VR-33 - 
Edifici 

Ascensor 59441 4.560,00 € 957,60 € 5.517,60 € 

Ascensor 59445 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Ascensor 59446 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 
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Edifici / 
Recinte 

CODI TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació 

parcial 
quadriennal  
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació 

parcial 
quadriennal  
 (IVA inclòs) 

Barcelona - 
08008 

Ascensor 59447 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Ascensor 59448 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Góndola M2038 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

Subtotal edifici 26.520,00 € 5.569,20 € 32.089,20 € 

    
  

   

EDIFICI 
MINERVA 
C. Minerva, 4 
Barcelona - 
08006 

VR-34 - 
Edifici 

Ascensor 23841 4.960,00 € 1.041,60 € 6.001,60 € 

Ascensor 24518 4.960,00 € 1.041,60 € 6.001,60 € 

Subtotal edifici 9.920,00 € 2.083,20 € 12.003,20 € 

    
  

   

EDIFICI 
LONDRES 
C. Londres, 55-
57 
Barcelona - 
08036 

VR-35 - 
Edifici 

Ascensor 64920 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Ascensor 64921 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Muntacàrregues PTF 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Góndola M0834 2.160,00 € 453,60 € 2.613,60 € 

Subtotal edifici 16.296,00 € 3.422,16 € 19.718,16 € 

    
  

   

PLATAFORMA 
DISTRIBUCIÓ 
LOGÍSTICA 
Av. Ferreria,11, 
n.5 
Montcada i 
Reixac - 08110 

VR-39 - 
PDL 

Ascensor 106546 4.340,00 € 911,40 € 5.251,40 € 

Muntacàrregues N-255 1.860,00 € 390,60 € 2.250,60 € 

Muntacàrregues N-256 1.860,00 € 390,60 € 2.250,60 € 

Subtotal edifici 8.060,00 € 1.692,60 € 9.752,60 € 

    
  

   

    
 

Total Lot 1 60.796,00 € 12.767,16 € 73.563,16 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

import de 3.039,80 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona segons carta de pagament de 22 de març de 2018 (assentament núm. 
1000056480). 
 

3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 
SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual els 
contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 
 

4. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de 26 de maig de 2020 (ref. registre 4752/20), es va modificar el contracte 
del Lot 1 Can Serra i rodalies, per tal d’incloure en el seu objecte un salva-escales 
ubicat a l’edifici del Patronat d’Apostes, al carrer Londres, 57 de Barcelona. Aquesta 
modificació suposava un increment del contracte per import de 670,08 €, IVA exclòs 
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que més el 21% d’IVA per import de 140,72 €, resultava un increment per un import 
total de 810,80 €, IVA inclòs, amb la qual cosa els preus per prestacions parcials 
vigents són els següents: 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs)  

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
 (IVA inclòs) 

CAN SERRA 
Rambla Catalunya, 
126 
Barcelona – 08008 
VR-33 - Edifici 
  
  

Ascensor 59441 4.560,00 € 957,60 € 5.517,60 € 

Ascensor 59445 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Ascensor 59446 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Ascensor 59447 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Ascensor 59448 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40 € 

Góndola M2038 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

Subtotal edifici 26.520,00 € 5.569,20 € 32.089,20 € 

  
 

  
 

    

EDIFICI MINERVA 
C. Minerva, 4 
Barcelona – 08006 
VR-34 - Edifici 

Ascensor 23841 4.960,00 € 1.041,60 € 6.001,60 € 

Ascensor 24518 4.960,00 € 1.041,60 € 6.001,60 € 

Subtotal edifici 9.920,00 € 2.083,20 € 12.003,20 € 

  
 

  
 

    

 VR-35 - Edifici 
  
  

Ascensor 64920 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Ascensor 64921 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Muntacàrregues PTF 4.712,00 € 989,52 € 5.701,52 € 

Góndola M0834 2.160,00 € 453,60 € 2.613,60 € 

Patronat Apostes Salva-escales   670,08 € 140,72 € 810,80 € 

Subtotal edifici 16.966,08 € 3.562,88 € 20.528,96 € 

  
 

  
 

    

PLATAFORMA 
DISTRIBUCIÓ 
LOGÍSTICA 
Av. Ferreria,11, n.5 
Montcada i Reixac – 
08110 
VR-39 - PDL 
 

Ascensor 106546 4.340,00 € 911,40 € 5.251,40 € 

Muntacàrregues N-255 1.860,00 € 390,60 € 2.250,60 € 

Muntacàrregues N-256 1.860,00 € 390,60 € 2.250,60 € 

Subtotal edifici 8.060,00 € 1.692,60 € 9.752,60 € 

 
 

  
   

 
 

Total Lot 1 61.466,08 € 12.907,88 € 74.373,96 € 

 
5. L’empresa contractista va constituir la garantia definitiva complementària per import 

de 33,50 €, import equivalent al 5% de l’increment del preu del contracte, IVA 
exclòs, mitjançant transferència a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona l’1 de 
juny de 2020 (assentament núm. 1000080440). 
 

6. El 23 de juny de 2020 l’empresa contractista i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte. 
 

7. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha proposat 
prorrogar el contracte de referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, 
per un import de 15.534,04 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.262,15 €, resulta per un import total de 18.796,19 €, IVA inclòs, que es desglossa 
en els preus per prestacions parcials següents: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

CAN SERRA 
Rambla Catalunya, 126 
Barcelona - 08008 
VR-33 - Edifici 

Ascensor 59441 1.140,00 €          239,40 €  1.379,40 € 

Ascensor 59445 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59446 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59447 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59448 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Góndola M2038 450,00 €            94,50 €            544,50 €  

Subtotal edifici 6.630,00 €       1.392,30 €         8.022,30 €  

            

EDIFICI MINERVA 
C. Minerva, 4 
Barcelona - 08006 
VR-34 - Edifici 

Ascensor 23841 1.240,00 €          260,40 €         1.500,40 €  

Ascensor 24518 1.240,00 €          260,40 €         1.500,40 €  

Subtotal edifici 2.480,00 €          520,80 €         3.000,80 €  

            

EDIFICI LONDRES 
C. Londres, 55-57 - Barcelona - 08036 

VR-35 - Edifici 

Ascensor 64920 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  

Ascensor 64921 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  

Muntacàrregues PTF 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  

Góndola M0834 540,00 €          113,40 €            653,40 €  

Patronat Apostes Salva-escales   335,04 €            70,36 €            405,40 €  

Subtotal edifici 4.409,04 €          925,90 €         5.334,94 €  

            

PLATAFORMA 
DISTRIBUCIÓ 
LOGÍSTICA 
Av. Ferreria, 11, nau 5 
Montcada i Reixac - 
08110 
VR-39 - PDL 

Ascensor 106546 1.085,00 €          227,85 €         1.312,85 €  

Muntacàrregues N-255 465,00 €            97,65 €            562,65 €  

Muntacàrregues N-256 465,00 €            97,65 €            562,65 €  

Subtotal edifici 2.015,00 €          423,15 €         2.438,15 €  

            

  Total Lot 1 15.534,04 €     3.262,15 €    18.796,19 €  

 
8. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
9. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 

10. La despesa pluriennal de 18.796,19 €, IVA inclòs, generada per la present 
pròrroga, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord 
amb el detall següent: 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 10.964,44 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.1 

2023 7.831,75 € 2203001678.2 
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tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb 
la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.  
 

Fonaments de dret 
 
1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran preveure 

una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions 
que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 
LCSP. 

 
4. L’article 29.2 LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 

de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
pressupostos corresponents. 

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 

 
10. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 1 Can Serra i rodalies, formalitzat el 31 de maig de 2018 i 
modificat el 23 de juny de 2020, amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb 
NIF A08277907, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un 
import de 15.534,04 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.262,15 €, 
resulta per un import total de 18.796,19 €, IVA inclòs, que es desglossa en els preus 
per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

CAN SERRA 
Rambla Catalunya, 126 
Barcelona - 08008 
VR-33 - Edifici 

Ascensor 59441 1.140,00 €          239,40 €  1.379,40 € 

Ascensor 59445 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59446 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59447 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Ascensor 59448 1.260,00 €          264,60 €         1.524,60 €  

Góndola M2038 450,00 €            94,50 €            544,50 €  

Subtotal edifici 6.630,00 €       1.392,30 €         8.022,30 €  

            

EDIFICI MINERVA 
C. Minerva, 4 
Barcelona - 08006 
VR-34 - Edifici 

Ascensor 23841 1.240,00 €          260,40 €         1.500,40 €  

Ascensor 24518 1.240,00 €          260,40 €         1.500,40 €  

Subtotal edifici 2.480,00 €          520,80 €         3.000,80 €  

            

EDIFICI LONDRES 
C. Londres, 55-57 - Barcelona - 08036 

VR-35 - Edifici Ascensor 64920 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  
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Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

Ascensor 64921 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  

Muntacàrregues PTF 1.178,00 €          247,38 €         1.425,38 €  

Góndola M0834 540,00 €          113,40 €            653,40 €  

Patronat Apostes Salva-escales   335,04 €            70,36 €            405,40 €  

Subtotal edifici 4.409,04 €          925,90 €         5.334,94 €  

            

PLATAFORMA 
DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA 
Av. Ferreria, 11, nau 5 
Montcada i Reixac - 08110 
VR-39 - PDL 

Ascensor 106546 1.085,00 €          227,85 €         1.312,85 €  

Muntacàrregues N-255 465,00 €            97,65 €            562,65 €  

Muntacàrregues N-256 465,00 €            97,65 €            562,65 €  

Subtotal edifici 2.015,00 €          423,15 €         2.438,15 €  

            

  Total Lot 1 15.534,04 €     3.262,15 €    18.796,19 €  

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 18.796,19 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 10.964,44 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.1 

2023 7.831,75 € 2203001678.2 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga i la 
modificació del contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors 
(ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) 
de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 2 Canet, Recinte Torribera i 
Institucions, formalitzat amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un 
any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 
21.139,02 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0007050).- 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. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. Registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
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amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 2 Canet, 
Recinte Torribera i Institucions, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els 
preus per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS 
DE PUNT 
Pl. de la Industria, 1 
Canet de Mar - 08360 

EC-01 - 
Edifici 
Central 

Ascensor 96598 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

EC-02 - 
Tallers 

Muntacàrregues PTF 1.206,00 € 253,26 € 1.459,26 € 

Muntacàrregues PTF 1.206,00 € 253,26 € 1.459,26 € 

 
Subtotal recinte 7.504,00 € 1.575,84 € 9.079,84 € 

  
   

   

RECINTE 
TORRIBERA 
C. Prat de la Riba, 
174 
Santa Coloma de 
Gramenet - 08921 

CM-11  - 
La Masia 

Ascensor 99738 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

  
   

   

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 
233 
Barcelona - 08013 

EP-18 - 
Edifici 

Ascensor 90100 5.628,00 € 1.181,88 € 6.809,88 € 

Ascensor 90101 5.628,00 € 1.181,88 € 6.809,88 € 

Ascensor 90102 5.628,00 € 1.181,88 € 6.809,88 € 

Subtotal edifici 16.884,00 € 3.545,64 € 20.429,64 € 

  
   

   

EDIFICI CERC 
Pati Manning 
C. Montalegre, 7 
Barcelona - 08001 

VR-10 - 
Edifici 

Ascensor 59463 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 
Sitges - 08870 

VR-11 - 
Edifici 

Ascensor 111112 1.206,00 € 253,26 € 1.459,26 € 

  
   

   

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 
Barcelona - 08008 

VR-12 - 
Edifici 

Ascensor 55224 5.628,00 € 1.181,88 € 6.809,88 € 

Muntacàrregues PTF 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Salva-escales - 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Subtotal edifici 8.308,00 € 1.744,68 € 10.052,68 € 

    
   

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 
Barcelona - 08002 

VR-17 - 
Edifici 

Ascensor 81834 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

  
   

   

EDIFICI 
FRANCESCA 
BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més 
Baix, 7 
Barcelona - 08003 

VR-18 - 
Edifici 

Ascensor 111617 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

Ascensor 112135 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 
Ascensor 123530 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Muntacàrregues PTF 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Salva-escales (igualtat) 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Salva-escales (cuina) 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Salva-escales (bar) 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Salva-escales (polivalent) 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 
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Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

Subtotal edifici 18.626,00 € 3.911,46 € 22.537,46 € 

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 
3 
Barcelona - 08001 

Palau 
Güell 

Ascensor 33397 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Muntacàrregues PTF 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Salva-escales Muntaplats 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

Subtotal edifici 7.571,00 € 1.589,91 € 9.160,91 € 

  
   

   

  
  

Total Lot 2 75.241,00 € 15.800,61 € 91.041,61 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

un import de 3.762,05 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona el 22 de març de 2018 (assentament núm. 1000056483). 

 
3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 

SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual 
els contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 

 
4. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha emès un 

informe amb el text literal següent: 
 

“INFORME PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI 
DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS (ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES, 
PLATAFORMES ELEVADORES, SALVA-ESCALES, GÒNDOLES) DE DIVERSOS 
EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (M17VR1968), LOT 2 - CANET, RECINTE 
TORRIBERA I INSTITUCIONS  
 
Exp. 2017/0007050 
 
1.- Antecedents: 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 3 de maig de 2018 (ref. 
registre 4036/18), es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb més d’un criteri 
d’adjudicació, a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb NIF A08277907, el contracte 
del servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, 
plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació 
de Barcelona (M17VR1968), Lot 2 - Canet, Recinte Torribera i Institucions, pels preus 
per prestacions parcials que s‘indiquen en la següent taula:  
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Lot 2 - Canet, Recinte Torribera i Institucions 
 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal  
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal  
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - Canet de Mar - 08360 

EC-01 - Edifici Central Ascensor 96598 5.092,00 €   1.069,32 €         6.161,32 €  

EC-02 - Tallers 

Muntacàrregues 
Moll de 
càrrega 

1.206,00 €      253,26 €         1.459,26 €  

Muntacàrregues 
Moll de 
càrrega 

1.206,00 €      253,26 €         1.459,26 €  

Subtotal recinte 7.504,00 €   1.575,84 €         9.079,84 €  

            

TORRIBERA 
C. Prat de la Riba, 174 
Santa Coloma de 
Gramenet - 08921 
CM-11 - La Masia 

Ascensor 99738 5.360,00 €   1.125,60 €         6.485,60 €  

            

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 
233 
Barcelona - 08013 
EP-18 - Edifici 

Ascensor 90100 5.628,00 €   1.181,88 €         6.809,88 €  

Ascensor 90101 5.628,00 €   1.181,88 €         6.809,88 €  

Ascensor 90102 5.628,00 €   1.181,88 €         6.809,88 €  

Subtotal edifici 16.884,00 €   3.545,64 €       20.429,64 €  

            

EDIFICI CERC Pati 
Manning 
C. Montalegre, 7 
Barcelona - 08001 
VR-10 - Edifici 

Ascensor 59463 4.690,00 €      984,90 €         5.674,90 €  

            

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 
Sitges - 08870 
VR-11 - Edifici 

Ascensor 111112 1.206,00 €      253,26 €         1.459,26 €  

            

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 
Barcelona - 08008 
VR-12 - Edifici 

Ascensor 55224 5.628,00 €   1.181,88 €         6.809,88 €  

Muntacàrregues 
PTF 

minusvàlid 
1.340,00 €      281,40 €         1.621,40 €  

Salva-escales   1.340,00 €     281,40 €         1.621,40 €  

Subtotal edifici 8.308,00 €  1.744,68 €       10.052,68 €  

            

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 
Barcelona - 08002 
VR-17 - Edifici 

Ascensor 81834 5.092,00 €   1.069,32 €         6.161,32 €  

            

EDIFICI FRANCESCA 
BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més 
Baix, 7 
Barcelona - 08003 
VR-18 - Edifici 

Ascensor 111617 5.092,00 €   1.069,32 €         6.161,32 €  

Ascensor 112135 5.092,00 €   1.069,32 €         6.161,32 €  

Ascensor 123530 1.541,00 €      323,61 €         1.864,61 €  

Muntacàrregues PTF 1.541,00 €      323,61 €         1.864,61 €  

Salva-escales Igualtat 1.340,00 €      281,40 €         1.621,40 €  

Salva-escales Cuina 1.340,00 €      281,40 €         1.621,40 €  

Salva-escales Bar 1.340,00 €      281,40 €         1.621,40 €  

Salva-escales Polivalent 1.340,00 €      281,40 €         1.621,40 €  

Subtotal edifici 18.626,00 €   3.911,46 €       22.537,46 €  
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Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal  
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal  
(IVA inclòs) 

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 
3-5 
Barcelona - 08001 

Ascensor B33397 4.690,00 €      984,90 €         5.674,90 €  

Muntacàrregues PTF 1.541,00 €     323,61 €         1.864,61 €  

Salva-escales Muntaplats 1.340,00 €     281,40 €         1.621,40 €  

Subtotal edifici 7.571,00 €   1.589,91 €         9.160,91 €  

            

Total Lot 2     75.241,00 €   15.800,61 €    91.041,61 €  

 
En data 31 de maig de 2018 l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU i la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA van formalitzar, per raons d’economia processal, un únic document 
contractual, que conté els sis contractes corresponents a cada un dels lots. 
 
El pacte quart del document contractual esmentat establia que tindria una durada de quatre 
(4) anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, i que seria prorrogable de forma 
expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pogués excedir 
de cinc (5) anys. 

 
2.- Motivació:  
 
Es proposa la pròrroga del contracte de referència, per tal de donar compliment a la Llei 
9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes, que estableix en els seus articles 4 i 7.1.a) que els titulars de les instal·lacions, 
d’acord amb la reglamentació tècnica, es comprometen a mantenir-ne el compliment durant 
la vida útil de les instal·lacions; i d’acord també amb el Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos, 
en el seu article 13.1.a), estableix que els titulars mantindran en bon estat de funcionament 
les seves instal·lacions, utilitzant-les d’acord amb les seves característiques i que caldrà que 
aquestes operacions siguin efectuades per empreses conservadores autoritzades. 
 
D’acord amb aquestes disposicions legals les empreses que realitzin aquests treballs de 
manteniment han d’estar autoritzades per l’organisme competent, disposar dels recursos 
tècnics especialitzats i de personal adequadament preparat.  
 
Per tant aquestes operacions de manteniment i conservació només poden ser executades 
per empreses mantenidores inscrites en el RASIC (Registre dels agents de la seguretat a 
Catalunya), concretament en les branques del Registre d’Empreses Conservadores 
d’Ascensors (RCAE) i del Registre d’empreses conservadores de plataformes elevadores 
verticals (RECPV). 
 
Com que la Diputació de Barcelona no disposa dels recursos tècnics especialitzats, ni del 
personal adequadament preparat per a executar aquestes operacions de manteniment, es 
fa necessària la contractació d’aquests serveis de manteniment.  
 
Així mateix es considera que els preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus 
de mercat actuals, així com per la vigència de les necessitats que van justificar la 
contractació d’aquest servei de manteniment. 
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Alhora es considera que l’empresa adjudicatària ha vingut desenvolupant les tasques 
contractades correctament i d’acord amb els plecs de prescripcions tècniques que regeixen 
aquest contracte. 
 
3.- Causes de modificació de la pròrroga del contracte: 
 
Amb data d’1 de juny de 2022 es deixa de gestionar l’ascensor de l’edifici La Masia del 
Recinte Torribera per cessió a una altra entitat, per la qual cosa s’ha de donar de baixa del 
Lot 2: Canet, Recinte Torribera i Institucions, circumstància que motiva la modificació de la 
pròrroga del contracte. 
 
Aquesta modificació és conforme amb el que disposa l’article 204.1 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), i a la clàusula 2.3 del Plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), que regeix el contracte esmentat, i es basa en les següents causes:  
 
L’article 204.1 de la LCSP estableix:  

 
«1. Els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant la seva 
vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els plecs de clàusules 
administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat, en la 
forma i amb el contingut següents (...)» 

 
La clàusula 2.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regia la contractació del 
servei de manteniment del aparells elevadors, Modificació del contracte, preveia la 
possibilitat d’una modificació contractual a la baixa en cas de cessió a tercers, per qualsevol 
títol, d’algun dels edificis on es prestaran els serveis objecte d’aquest contracte, per part de 
la Diputació de Barcelona, sempre i quan aquesta modificació afecti com a màxim al 35% 
del preu del contracte (en menys). 
 
Per tant, donar de baixa l’ascensor de l’edifici La Masia (CM-11) del Recinte Torribera per 
cessió de l’edifici a una altra entitat es una causa prevista en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
4.- Estimació de la variació del pressupost del projecte: 
 
La proposta de modificació representa excloure de la pròrroga del contracte el servei de 
manteniment de l’ascensor de l’edifici La Masia (CM-11) amb efectes 1 de juny de 2022 i 
una reducció en el preu del contracte de 1.340,00 € (IVA exclòs), que es correspon a deixar 
d'executar la prestació durant 12 mesos: des de l’inici de la pròrroga l’1 de juny de 2022 fins 
a la finalització de la pròrroga, el 31 de maig de 2023.  

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

TORRIBERA 
C. Prat de la Riba, 174 
Santa Coloma de 
Gramenet - 08921 
CM-11  - La Masia 

Ascensor 99738 1.340,00 €         281,40 €         1.621,40 €  
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La modificació proposada respecte l’establert a la clàusula 2.3 del plec de clàusules abans 
esmentada, que fixa que podrà afectar, com a màxim, al 35% del preu de contracte (en 
menys), ja que suposa una reducció del 7,12% respecte del preu total de la pròrroga del 
contracte, de 18.810,25 € (IVA exclòs).   
 

Edifici / Recinte 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - Canet de Mar - 08360 

1.876,00 € 

TORRIBERA 
C. Prat de la Riba, 174 - Santa Coloma de Gramenet - 08921 

1.340,00 € 

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 233 - Barcelona - 08013 

4.221,00 € 

EDIFICI CERC Pati Manning 
C. Montalegre, 7 - Barcelona - 08001 

1.172,50 € 

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 - Sitges - 08870 

301,50 € 

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 - Barcelona - 08008 

2.077,00 € 

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 - Barcelona - 08002 

1.273,00 € 

EDIFICI FRANCESCA BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més Baix, 7 - Barcelona - 08003 

4.656,50 € 

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 3-5 - Barcelona - 08001 

1.892,75 € 

Total Lot 2 18.810,25 € 

 
5.- Vigència i import:  
 
Es proposa la pròrroga del contracte, amb l’exclusió de l’edifici La Masia (CM-11) del 
Recinte Torribera, amb una durada d’1 any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, 
per l’import d’adjudicació i posterior modificació del Lot 2 - Canet, Recinte Torribera i 
Institucions, resultant un import total anual de 17.740,25 €, IVA exclòs, que es desglossa 
en els preus per prestacions parcials següents:  
 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - Canet de Mar - 08360 

EC-01 - Edifici Central Ascensor 96598 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

EC-02 - Tallers 
Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Subtotal recinte 1.876,00 €          393,97 €         2.269,97 €  

            

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 233 
Barcelona - 08013 
EP-18 - Edifici 

Ascensor 90100 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90101 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90102 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Subtotal edifici 4.221,00 €          886,41 €         5.107,41 €  
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Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

EDIFICI CERC Pati 
Manning 
C. Montalegre, 7 
Barcelona - 08001 
VR-10 - Edifici 

Ascensor 59463 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

            

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 
Sitges - 08870 
VR-11 - Edifici 

Ascensor 111112 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

            

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 
Barcelona - 08008 
VR-12 - Edifici 

Ascensor 55224 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Muntacàrregues PTF minusvàlid 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales   335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 2.077,00 €          436,17 €         2.513,17 €  

            

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 
Barcelona - 08002 
VR-17 - Edifici 

Ascensor 81834 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

            

EDIFICI FRANCESCA 
BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més Baix, 7 
Barcelona - 08003 
VR-18 - Edifici 

Ascensor 111617 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 112135 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 123530 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Igualtat 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Cuina 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Bar 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Polivalent 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 4.656,50 €          977,86 €         5.634,36 €  

            

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 3-5 
Barcelona - 08001 

Ascensor B33397 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Muntaplats 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 1.892,75 €          397,48 €         2.290,23 €  

            

Total Lot 2     17.470,25 €       3.668,77 €       21.139,02 €  

“ 
5. Per una banda, en l’informe a dalt transcrit es proposa prorrogar el contracte de 

referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023. 
 
6. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
7. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 
8. En l’informe transcrit es proposa, per altra banda, la modificació del contracte, 
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amb efectes des de l’1 de juny de 2022, la qual respon a raons d’interès públic, 
atès que consisteix en excloure de l’objecte del contracte un ascensor ubicat a 
l’edifici La Masia del Recinte Torribera (CM-11), com a conseqüència de la cessió 
d’aquest edifici per part de la Diputació de Barcelona a una altra entitat.  

 
9. La modificació contractual proposada suposa una reducció del preu del contracte 

de 1.340,00 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 281,40 €, resulta 
per un import total de 1.621,40 €, IVA inclòs. 

 
10. Aquesta modificació suposa una reducció del 7,12% del preu inicial del contracte, 

IVA exclòs, i se subsumeix en una de les causes de modificació previstes a la 
clàusula 2.3 del Plec de clàusules administratives particulars, que preveu la 
possibilitat de modificar el contracte “en cas de cessió a tercers, per qualsevol 
títol, d’algun dels edificis on es prestaran els serveis objecte d’aquest contracte, 
per part de la Diputació de Barcelona”, fixant que com a màxim pot afectar al 35% 
del preu del contracte (en menys). De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que és d’aplicació a la 
modificació d’aquest contracte, la modificació prevista podrà afectar a un màxim 
del 20 % del preu inicial del contracte, per la qual cosa es verifica que la 
modificació proposada no supera el percentatge màxim legal.  

 
11. El representant legal de l’empresa contractista ha manifestat la seva conformitat 

amb la modificació del contracte en els termes abans exposats. 
 
12. Aquesta modificació no comporta alteració substancial de l’objecte i 

característiques del contracte, ni de les condicions essencials de la seva licitació i 
adjudicació. 

 
13. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda per a 

aquest contracte, en el sentit de disminuir-la en 67,00 €, equivalent al 5% de la 
reducció del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
14. D’acord amb la modificació proposada, durant l’any de pròrroga el preu del 

contracte quedarà fixat en un import de 17.470,25 €, IVA exclòs, que més el 21% 
d’IVA per import de 3.668,77 €, resultarà per un import total de 21.139,02 €, IVA 
inclòs, que es desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - Canet de Mar - 08360 

EC-01 - Edifici Central Ascensor 96598 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

EC-02 - Tallers 
Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Subtotal recinte 1.876,00 €          393,97 €         2.269,97 €  
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Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

            

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 233 
Barcelona - 08013 
EP-18 - Edifici 

Ascensor 90100 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90101 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90102 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Subtotal edifici 4.221,00 €          886,41 €         5.107,41 €  

            

EDIFICI CERC Pati 
Manning 
C. Montalegre, 7 
Barcelona - 08001 
VR-10 - Edifici 

Ascensor 59463 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

            

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 
Sitges - 08870 
VR-11 - Edifici 

Ascensor 111112 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

            

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 
Barcelona - 08008 
VR-12 - Edifici 

Ascensor 55224 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Muntacàrregues PTF minusvàlid 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales   335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 2.077,00 €          436,17 €         2.513,17 €  

            

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 
Barcelona - 08002 
VR-17 - Edifici 

Ascensor 81834 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

            

EDIFICI FRANCESCA 
BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més Baix, 7 
Barcelona - 08003 
VR-18 - Edifici 

Ascensor 111617 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 112135 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 123530 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Igualtat 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Cuina 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Bar 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Polivalent 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 4.656,50 €          977,86 €         5.634,36 €  

            

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 3-5 
Barcelona - 08001 

Ascensor B33397 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Muntaplats 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 1.892,75 €          397,48 €         2.290,23 €  

            

Total Lot 2     17.470,25 €       3.668,77 €       21.139,02 €  

 

15. La despesa pluriennal de 21.139,02 € IVA inclòs, generada per la present 
pròrroga i modificació contractual, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 12.331,10 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.3 

2023 8.807,92 € 2203001678.4 
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tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb 
la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.  

 
Fonaments de dret 

 
1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 de la LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran 

preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques 
romanguin inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les 
modificacions que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els 
articles 203 a 207 LCSP. 

 
4. L’article 29.2 de la LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 de la LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i 

règim de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació 
successiva tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles 
pròrrogues que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

8. L’article 190 de la LCSP disposa que l’òrgan de contractació ostenta la 
prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
plantegi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la 
seva resolució i determinar-ne els efectes. Aquestes prerrogatives s’exerciran 
seguint el procediment establert en l’article 191 de l’LCSP. 

 
9. L’article 203.1 de la LCSP disposa que els contractes administratius només 

podran ser modificats per raons d’interès públic. 
 
10. L’article 204.1 de la LCSP regula les causes de modificació previstes al Plec de 

clàusules administratives particulars. 
 
11. L’article 109 de la LCSP disposa que com a conseqüència de la modificació del 

contracte s’haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda,. 
 
12. La despesa pluriennal derivada de la pròrroga i modificació del contracte 

s’autoritzarà i disposarà d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, amb la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents. 

 
13. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en 
relació a la modificació del contracte proposada. 

 
14. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 

 
15. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 2 Canet, Recinte Torribera i Institucions, formalitzat el 31 de 
maig de 2018 entre la Diputació de Barcelona i l’empresa ASCENSORES ERSCE, 
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SAU, amb NIF A08277907, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 
2023. 
 
Segon. APROVAR la modificació del contracte esmentat, amb efectes des de l’1 de 
juny de 2022, de conformitat amb l’informe del cap de la Secció de Planificació i 
Control de 21 de febrer de 2022, en el sentit següent: 
 
- Excloure del seu objecte l’ascensor ubicat a l’edifici La Masia del Recinte Torribera 

(CM-11). 
 
- Reduir el preu del contracte en 1.340,00 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per 

import de 281,40 €, resulta per un import total de 1.621,40 €, IVA inclòs. 
 
- Durant l’any de pròrroga, el preu del contracte es fixa en un import de 17.470,25 €, 

IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.668,77 €, resulta per un import 
total de 21.139,02 €, IVA inclòs, que es desglossa en els preus per prestacions 
parcials següents: 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - Canet de Mar - 08360 

EC-01 - Edifici Central Ascensor 96598 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

EC-02 - Tallers 
Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Muntacàrregues Moll de càrrega 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

Subtotal recinte 1.876,00 €          393,97 €         2.269,97 €  

            

EDIFICI PADILLA 
Avinguda Diagonal, 233 
Barcelona - 08013 
EP-18 - Edifici 

Ascensor 90100 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90101 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Ascensor 90102 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Subtotal edifici 4.221,00 €          886,41 €         5.107,41 €  

            

EDIFICI CERC Pati 
Manning 
C. Montalegre, 7 
Barcelona - 08001 
VR-10 - Edifici 

Ascensor 59463 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

            

CEM SITGES 
Pg. Marítim, 72 
Sitges - 08870 
VR-11 - Edifici 

Ascensor 111112 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

            

EDIFICI MALLORCA 
C. Mallorca, 244 
Barcelona - 08008 
VR-12 - Edifici 

Ascensor 55224 1.407,00 €          295,47 €         1.702,47 €  

Muntacàrregues PTF minusvàlid 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales   335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 2.077,00 €          436,17 €         2.513,17 €  

            

CENTRE SPOTT 
C. Sant Honorat, 5 
Barcelona - 08002 

Ascensor 81834 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  
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Edifici / Recinte 
CODI 

TIPUS 
D'APARELL 

Nº RAE 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 

Preu 
prestació 

parcial anual 
(IVA inclòs) 

VR-17 - Edifici 

            

EDIFICI FRANCESCA 
BONNEMAISON 
C. Sant Pere Més Baix, 7 
Barcelona - 08003 
VR-18 - Edifici 

Ascensor 111617 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 112135 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

Ascensor 123530 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Igualtat 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Cuina 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Bar 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Salva-escales Polivalent 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 4.656,50 €          977,86 €         5.634,36 €  

            

PALAU GÜELL 
C. Nou de la Rambla, 3-5 
Barcelona - 08001 

Ascensor B33397 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Muntacàrregues PTF 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Salva-escales Muntaplats 335,00 €            70,35 €            405,35 €  

Subtotal edifici 1.892,75 €          397,48 €         2.290,23 €  

            

Total Lot 2     17.470,25 €       3.668,77 €       21.139,02 €  

 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 21.139,02 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 12.331,10 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.3 

2023 8.807,92 € 2203001678.4 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Quart. COMUNICAR a l’adjudicatari que en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de reajustar 
la garantia definitiva, en el sentit de disminuir-la en 67,00 €, equivalent al 5% de la 
reducció del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Cinquè. ADVERTIR al contractista que haurà de concórrer a formalitzar la 
modificació del contracte amb la Diputació de Barcelona, en el termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la notificació de la present 
resolució. 
 
Sisè. PUBLICAR la present modificació contractual al Perfil del Contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
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Setè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 

 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 3 Recinte Maternitat, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 12.950,98 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050).- 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. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 3 Recinte 
Maternitat, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els imports per prestacions 
parcials següents: 
 

CODI  - Edifici 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

MT-05 – Pav. 
Ponent 

Salva-escales - 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

MT-07 - Arxiu 
Històric 

Muntacàrregues N195 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Muntacàrregues N215 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Subtotal edifici 3.082,00 € 647,22 € 3.729,22 € 

MT-08 – Pav. 
Central 

Ascensor 90441 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

MT-10 - Pavelló 
Mestral 

Ascensor 109353 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 109354 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110309 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110310 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110311 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Subtotal edifici 23.450,00 € 4.924,50 € 28.374,50 € 

MT-16 – Pav. 
Garbí 

Ascensor - 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

  
  

   

  
 

Total Lot 3 38.123,00 € 8.005,83 € 46.128,83 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

import de 1.906,15 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
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mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona segons carta de pagament de 22 de març de 2018 (assentament núm. 
1000056484). 
 

3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 
SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual els 
contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 
 

4. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de 26 de maig de 2020 (ref. registre 4752/20), es va modificar el contracte 
del Lot 3 Recinte Maternitat, per tal d’incloure en el seu objecte un ascensor ubicat 
al Pavelló Xaloc. Aquesta modificació suposava un increment del contracte per 
import de 2.345,04 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 492,46 €, 
resultava un increment per un import total de 2.837,50 €, IVA inclòs, amb la qual 
cosa els preus per prestacions parcials vigents són els següents: 

 

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

MT-05 – Pav. 
Ponent 

Salva-escales - 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

MT-07 - Arxiu 
Històric 

Muntacàrregues N195 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Muntacàrregues N215 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Subtotal edifici 3.082,00 € 647,22 € 3.729,22 € 

MT-08 – Pav. 
Central 

Ascensor 90441 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

MT-10 - Pavelló 
Mestral 

Ascensor 109353 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 109354 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110309 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110310 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 110311 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Subtotal edifici 23.450,00 € 4.924,50 € 28.374,50 € 

MT-15 – Pav. 
Xaloc 

Ascensor 99000 2.345,04 € 492,46 € 2.837,50 € 

MT-16 – Pav. 
Garbí 

Ascensor - 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

      

  
Total Lot 3 40.468,04 € 8.498,29 € 48.966,33 € 

 
5. L’empresa contractista va constituir la garantia definitiva complementària per import 

de 117,25 €, import equivalent al 5% de l’increment del preu del contracte, IVA 
exclòs, mitjançant transferència a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona l’1 de 
juny de 2020 (assentament núm. 1000080441). 
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6. El 23 de juny de 2020 l’empresa contractista i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte. 
 

7. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha proposat 
prorrogar el contracte de referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, 
per un import de 10.703,27 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
2.247,71 €, resulta per un import total de 12.950,98 €, IVA inclòs, que es desglossa 
en els preus per prestacions parcials següents: 

 

CODI  - Edifici 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

MT-05 – Pav. Ponent Salva-escales - 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

MT-07 - Arxiu Històric 

Muntacàrregues N195 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Muntacàrregues N215 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Subtotal edifici 770,50 € 161,80 € 932,30 € 

MT-08 – Pav. Central Ascensor 90441 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

MT-10 - Pavelló 
Mestral 

Ascensor 109353 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 109354 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110309 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110310 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110311 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Subtotal edifici 5.862,50 € 1.231,13 € 7.093,63 € 

MT-15 – Pav. Xaloc Ascensor 99000 1.172,52 € 246,23 € 1.418,75 € 

MT-16 – Pav. Garbí Ascensor - 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

      

 
  Total Lot 3 10.703,27 € 2.247,71 € 12.950,98 € 

 
8. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
9. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 

10. La despesa pluriennal de 12.950,98 €, IVA inclòs, generada per la present 
pròrroga, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord 
amb el detall següent: 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 7.554,74 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.5 

2023 5.396,24 € 2203001678.6 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb 
la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.  
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Fonaments de dret 
 
1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran preveure 

una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions 
que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 
LCSP. 

 
4. L’article 29.2 LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 

de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

 
8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 

d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
pressupostos corresponents. 
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9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 

 
10. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 3 Recinte Maternitat, formalitzat el 31 de maig de 2018 i modificat 
el 23 de juny de 2020 amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb NIF 
A08277907, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un 
import de 10.703,27 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 2.247,71 €, 
resulta per un import total de 12.950,98 €, IVA inclòs, que es desglossa en els preus 
per prestacions parcials següents: 

 

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA  
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

MT-05 – Pav. 
Ponent 

Salva-escales - 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

MT-07 - Arxiu 
Històric 

Muntacàrregues N195 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Muntacàrregues N215 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Subtotal edifici 770,50 € 161,80 € 932,30 € 

MT-08 – Pav. 
Central 

Ascensor 90441 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

MT-10 - Pavelló 
Mestral 

Ascensor 109353 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 109354 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110309 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110310 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Ascensor 110311 1.172,50 € 246,23 € 1.418,73 € 

Subtotal edifici 5.862,50 € 1.231,13 € 7.093,63 € 

MT-15 – Pav. Xaloc Ascensor 99000 1.172,52 € 246,23 € 1.418,75 € 

MT-16 – Pav. Garbí Ascensor - 1.340,00 € 281,40 € 1.621,40 € 

      

 
  Total Lot 3 10.703,27 € 2.247,71 € 12.950,98 € 

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 12.950,98 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
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Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 7.554,74 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.5 

2023 5.396,24 € 2203001678.6 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 4 Recinte Escola Industrial, formalitzat 
amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 
2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 32.653,51 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2017/0007050).- 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. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. Registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 4 Recinte 
Escola Industrial, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els imports per 
prestacions parcials següents: 

 

CODI - Edifici 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

UI-00 - Recinte 
(Ubicació annexa a 
Can Batlló) 

Muntacàrregues - 1.206,00 € 253,26 € 1.459,26 € 

UI-01 - Edifici 
Rellotge 

Ascensor 22520 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 37874 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 59484 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Salva-escales KZ7124 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Subtotal edifici 15.611,00 € 3.278,31 € 18.889,31 € 

UI-02 - Servei de 
Biblioteques 

Ascensor 65257 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 94406 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 
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CODI - Edifici 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

Subtotal edifici 10.050,00 € 2.110,50 € 12.160,50 € 

UI-03 - Manteniment i 
Magatzem 

Muntacàrregues XB-840 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-04 - Edifici 
Laboratoris 

Ascensor 66134 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-12 - Antiga 
EUETIB 

Ascensor 94226-S1 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

UI-14 - Edifici 14 Ascensor 142112 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-20 - Can Batlló Ascensor 85527 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

UI-22 - Annexa Edifici 
Rellotge (Vagó) 

Ascensor 71526 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-26 - Reprografia Ascensor 130203 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

    
  

   

    
 

Total Lot 4 60.769,00 € 12.761,49 € 73.530,49 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

import de 3.038,45 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona segons carta de pagament de 22 de març de 2018 (assentament núm. 
1000056486). 

 
3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 

SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual 
els contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 

 
4. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 

Serveis Interns, de 26 de maig de 2020 (ref. registre 4752/20), es va modificar el 
contracte del Lot 4 Recinte Escola Industrial, per tal d’incloure en el seu objecte 
quatre ascensors, un muntacàrregues i un salva-escales ubicats a l’edifici 
Paranimf. Aquesta modificació suposava un increment del contracte per import de 
23.588,16 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 4.953,51 €, 
resultava un increment per un import total de 28.541,67 €, IVA exclòs, amb la qual 
cosa els preus per prestacions parcials vigents són els següents: 

 

CODI - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

UI-00 - Recinte 
(Ubicació annexa a 
Can Batlló) 

Muntacàrregues - 1.206,00 € 253,26 € 1.459,26 € 

UI-01 - Edifici Ascensor 22520 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 
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CODI - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

Rellotge Ascensor 37874 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 59484 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Salva-escales KZ7124 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Subtotal edifici 15.611,00 € 3.278,31 € 18.889,31 € 

UI-02 - Servei de 
Biblioteques 

Ascensor 65257 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 94406 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Subtotal edifici 10.050,00 € 2.110,50 € 12.160,50 € 

UI-03 - Manteniment i 
Magatzem 

Muntacàrregues XB-840 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-04 - Edifici 
Laboratoris 

Ascensor 66134 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-12 - Antiga 
EUETIB 

Ascensor 94226-S1 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

UI-14 - Edifici 14 Ascensor 142112 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-20 - Can Batlló Ascensor 85527 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

UI-22 - Annexa Edifici 
Rellotge (Vagó) 

Ascensor 71526 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

UI-26 - Reprografia Ascensor 130203 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

 
 
 

      

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

biennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

biennal 
(IVA inclòs) 

UI-16 - Edifici 
Paranimf 

Ascensor (1000 kg) 5.546,64 € 1.164,79 € 6.711,43 € 

Ascensor (1000 kg) 5.546,64 € 1.164,79 € 6.711,43 € 

Ascensor (375 kg) 4.639,44 € 974,28 € 5.613,72 € 

Ascensor (375 kg) 4.639,44 € 974,28 € 5.613,72 € 

Muntacàrregues Lift 2.448,00 € 514,08 € 2.962,08 € 

Salva-escales Thyssen 768,00 € 161,28 € 929,28 € 

Subtotal edifici 23.588,16 € 4.953,51 € 28.541,67 € 

       
   

Total Lot 4 84.357,16 € 17.715,00 € 102.072,16 € 

 
5. L’empresa contractista va constituir la garantia definitiva complementària per 

import de 1.179,41 € €, import equivalent al 5% de l’increment del preu del 
contracte, IVA exclòs, mitjançant transferència a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona l’1 de juny de 2020 (assentament núm. 1000080439). 

 
6. El 23 de juny de 2020 l’empresa contractista i la Diputació de Barcelona van 

formalitzar en document contractual la modificació del contracte. 
 
7. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha proposat 

prorrogar el contracte de referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 
2023, per un import de 26.986,33 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import 
de 5.667,18 €, resulta per un import total de 32.653,51 €, IVA inclòs, que es 
desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 
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CODI - Edifici TIPUS D'APARELL Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

UI-00 - Recinte (annex a 
Can Batlló) 

Muntacàrregues ----- 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

UI-01 - Edifici Rellotge 

Ascensor 22520 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 37874 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 59484 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Salva-escales KZ7124 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Subtotal edifici 3.902,75 €          819,59 €         4.722,34 €  

UI-02 - Servei de 
Biblioteques 

Ascensor 65257 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 94406 1.340,00 €          281,40 €         1.621,40 €  

Subtotal edifici 2.512,50 €          527,63 €         3.040,13 €  

UI-03 - Manteniment i 
Magatzem 

Muntacàrregues XB-840 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-04 - Edifici Laboratoris Ascensor 66134 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-12 - EUETIB i 
Agrícola 

Ascensor 94226-S1 1.340,00 €          281,40 €         1.621,40 €  

UI-14 -  
Edifici 14 

Ascensor 142112 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-16 - Edifici Paranimf 

Ascensor (1000 kg) 2.773,32 €          582,40 €         3.355,72 €  

Ascensor (1000 kg) 2.773,32 €          582,40 €         3.355,72 €  

Ascensor (375 kg) 2.319,72 €          487,14 €         2.806,86 €  

Ascensor (375 kg) 2.319,72 €          487,14 €         2.806,86 €  

Muntacàrregues Lift 1.224,00 €          257,04 €         1.481,04 €  

Salva-escales Thyssen 384,00 €            80,64 €            464,64 €  

Subtotal edifici 11.794,08 €       2.476,76 €       14.270,84 €  

UI-20 -  
Can Batlló 

Ascensor 85527 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

UI-22 - Annexa Edifici 
Rellotge (Vagó) 

Ascensor 71526 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-26 - Reprografia Ascensor 130203 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

            

Total Lot 4  26.986,33 €       5.667,18 €       32.653,51 €  

 
8. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
9. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 

10. La despesa pluriennal de 32.653,51 €, IVA inclòs, generada per la present 
pròrroga, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord 
amb el detall següent: 

 
 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 19.047,88 € G/20320/93310/21300 2203001678.7 
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2023 13.605,63 € 2203001678.8 

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

Fonaments de dret 
 

1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran preveure 

una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions 
que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 
LCSP. 

 
4. L’article 29.2 LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 

de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 
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8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 

d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
pressupostos corresponents. 

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 

 
10. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 4 Recinte Escola Industrial, formalitzat el 31 de maig de 2018 i 
modificat el 23 de juny de 2020, amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb 
NIF A08277907, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un 
import de 26.986,33 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 5.667,18 €, 
resulta per un import total de 32.653,51 €, IVA inclòs, que es desglossa en els preus 
per prestacions parcials següents: 
 

CODI - Edifici TIPUS D'APARELL Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

UI-00 - Recinte (annex a 
Can Batlló) 

Muntacàrregues ----- 301,50 €            63,32 €            364,82 €  

UI-01 - Edifici Rellotge 

Ascensor 22520 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 37874 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 59484 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Salva-escales KZ7124 385,25 €            80,90 €            466,15 €  

Subtotal edifici 3.902,75 €          819,59 €         4.722,34 €  

UI-02 - Servei de 
Biblioteques 

Ascensor 65257 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

Ascensor 94406 1.340,00 €          281,40 €         1.621,40 €  

Subtotal edifici 2.512,50 €          527,63 €         3.040,13 €  

UI-03 - Manteniment i 
Magatzem 

Muntacàrregues XB-840 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-04 - Edifici Laboratoris Ascensor 66134 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

CODI - Edifici TIPUS D'APARELL Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

UI-12 - EUETIB i 
Agrícola 

Ascensor 94226-S1 1.340,00 €          281,40 €         1.621,40 €  

UI-14 -  
Edifici 14 

Ascensor 142112 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-16 - Edifici Paranimf 

Ascensor (1000 kg) 2.773,32 €          582,40 €         3.355,72 €  

Ascensor (1000 kg) 2.773,32 €          582,40 €         3.355,72 €  

Ascensor (375 kg) 2.319,72 €          487,14 €         2.806,86 €  

Ascensor (375 kg) 2.319,72 €          487,14 €         2.806,86 €  

Muntacàrregues Lift 1.224,00 €          257,04 €         1.481,04 €  

Salva-escales Thyssen 384,00 €            80,64 €            464,64 €  

Subtotal edifici 11.794,08 €       2.476,76 €       14.270,84 €  

UI-20 -  
Can Batlló 

Ascensor 85527 1.273,00 €          267,33 €         1.540,33 €  

UI-22 - Annexa Edifici 
Rellotge (Vagó) 

Ascensor 71526 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

UI-26 - Reprografia Ascensor 130203 1.172,50 €          246,23 €         1.418,73 €  

            

Total Lot 4  26.986,33 €       5.667,18 €       32.653,51 €  

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 32.653,51 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 19.047,88 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.7 

2023 13.605,63 € 2203001678.8 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 5 Recinte Mundet, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 19.112,29 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
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“Fets 
 
1. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. Registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 5 Recinte 
Mundet, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els imports per prestacions 
parcials següents: 

 

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

MD-02 - 
Pavelló Nord 

Ascensor 37323 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 37324 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 37328 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 14 -1003104-Q 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

Ascensor 14 -1003103-Q 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

Subtotal edifici 24.254,00 € 5.093,34 € 29.347,34 € 

MD-15 - 
Pavelló Migjorn 

Ascensor 143481 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 143483 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 143486 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 980002437D 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 980002454Z 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Salva-escales 72751_P 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

Subtotal edifici 27.001,00 € 5.670,21 € 32.671,21 € 

MD-16 - Edifici 
l'Espinalb 

Ascensor 84441 3.618,00 € 759,78 € 4.377,78 € 

MD-21 - Edifici 
Serradell 
Trabal 

Ascensor 63780 3.618,00 € 759,78 € 4.377,78 € 

Ascensor 65385 3.618,00 € 759,78 € 4.377,78 € 

Ascensor 76700 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Subtotal edifici 11.926,00 € 2.504,46 € 14.430,46 € 

    
  

   

    
 

Total Lot 5 66.799,00 € 14.027,79 € 80.826,79 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

import de 3.339,95 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona segons carta de pagament de 22 de març de 2018 (assentament núm. 
1000056489). 
 

3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 
SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual els 
contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
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prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 
 

4. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de 26 de maig de 2020, es va modificar el contracte del Lot 5 Recinte 
Mundet, per tal d’excloure del seu objecte un ascensor ubicat a l’edifici l’Espinalb. 
Aquesta modificació suposava una reducció del contracte per import de 1.809,00 €, 
IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 379,89 €, resultava per una 
reducció total per un import de 2.188,89 €, IVA inclòs, amb la qual cosa els preus 
per prestacions parcials vigents són els següents 
 

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

MD-02 - Pavelló 
Nord 

Ascensor 37323 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 37324 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 37328 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 14 -1003104-Q 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

Ascensor 14 -1003103-Q 5.092,00 € 1.069,32 € 6.161,32 € 

 
Subtotal edifici 24.254,00 € 5.093,34 € 29.347,34 € 

MD-15 - Pavelló 
Migjorn 

Ascensor 143481 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Ascensor 143483 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 143486 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 980002437D 5.360,00 € 1.125,60 € 6.485,60 € 

Ascensor 980002454Z 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

Salva-escales 72751_P 1.541,00 € 323,61 € 1.864,61 € 

 
Subtotal edifici 27.001,00 € 5.670,21 € 32.671,21 € 

MD-16 - Edifici 
l'Espinalb 

Ascensor 84441 1.809,00 € 379,89 € 2.188,89 € 

MD-21 - Edifici 
Serradell Trabal 

Ascensor 63780 3.618,00 € 759,78 € 4.377,78 € 

Ascensor 65385 3.618,00 € 759,78 € 4.377,78 € 

Ascensor 76700 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

 
Subtotal edifici 11.926,00 € 2.504,46 € 14.430,46 € 

       

   
Total Lot 5 64.990,00 € 13.647,90 € 78.637,90 € 

 
5. L’empresa contractista, mitjançant escrit del seu representant legal de 29 de maig 

de 2020, va renunciar a reajustar la garantia definitiva en el sentit de disminuir-la en 
90,45 €, import equivalent al 5% de la reducció del preu del contracte, IVA exclòs. 
 

6. El 23 de juny de 2020 l’empresa contractista i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte. 
 

7. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha proposat 
prorrogar el contracte de referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, 
per un import de 15.795,25 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.317,04 €, resulta per un import total de 19.112,29 €, IVA inclòs, que es desglossa 
en els preus per prestacions parcials següents: 
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CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

MD-02 - Pavelló 
Nord 

Ascensor 37323 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 37324 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 37328 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 14 -1003104-Q 1.273,00 € 267,33 € 1.540,33 € 

Ascensor 14 -1003103-Q 1.273,00 € 267,33 € 1.540,33 € 

Subtotal edifici 6.063,50 € 1.273,35 € 7.336,94 € 

MD-15 - Pavelló 
Migjorn 

Ascensor 143481 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 143483 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 143486 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 980002437D 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 980002454Z 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Salva-escales 72751_P 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Subtotal edifici 6.750,25 € 1.417,55 € 8.167,80 € 

MD-21 - Edifici 
Serradell Trabal 

Ascensor 63780 904,50 € 189,95 € 1.094,45 € 

Ascensor 65385 904,50 € 189,95 € 1.094,45 € 

Ascensor 76700 1.172,50 € 246,23 € 1.418,72 € 

Subtotal edifici 2.981,50 € 626,12 € 3.607,62 € 

        
  

  
Total Lot 5 15.795,25 € 3.317,04 € 19.112,29 € 

 
8. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
9. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 
10. La despesa pluriennal de 19.112,29 € IVA inclòs, generada per la present 

pròrroga, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord 
amb el detall següent: 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 11.148,84 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.9 

2023 7.963,45 € 2203001678.10 

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

Fonaments de dret 
 
1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
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amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran preveure 

un o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions 
que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 
LCSP. 

 
4. L’article 29.2 LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 

de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

 
8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 

d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
pressupostos corresponents. 

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 
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10. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 5 Recinte Mundet, formalitzat el 31 de maig de 2018 i modificat el 
23 de juny de 2020, amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb NIF 
A08277907, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un 
import de 15.795,25 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.317,04 €, 
resulta per un import total de 19.112,29 €, IVA inclòs, que es desglossa en els preus 
per prestacions parcials següents: 

 

CODI  - Edifici TIPUS D'APARELL Nº RAE 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

MD-02 - Pavelló 
Nord 

Ascensor 37323 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 37324 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 37328 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 14 -1003104-Q 1.273,00 € 267,33 € 1.540,33 € 

Ascensor 14 -1003103-Q 1.273,00 € 267,33 € 1.540,33 € 

Subtotal edifici 6.063,50 € 1.273,35 € 7.336,94 € 

MD-15 - Pavelló 
Migjorn 

Ascensor 143481 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Ascensor 143483 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 143486 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 980002437D 1.340,00 € 281,40 € 1.621,00 € 

Ascensor 980002454Z 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

Salva-escales 72751_P 385,25 € 80,90 € 466,15 € 

Subtotal edifici 6.750,25 € 1.417,55 € 8.167,80 € 

MD-21 - Edifici 
Serradell Trabal 

Ascensor 63780 904,50 € 189,95 € 1.094,45 € 

Ascensor 65385 904,50 € 189,95 € 1.094,45 € 

Ascensor 76700 1.172,50 € 246,23 € 1.418,72 € 

Subtotal edifici 2.981,50 € 626,12 € 3.607,62 € 

        
  

  
Total Lot 5 15.795,25 € 3.317,04 € 19.112,29 € 

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 19.112,29 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
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Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació comptable 

2022 11.148,84 € 
G/20320/93310/21300 

2203001678.9 

2023 7.963,45 € 2203001678.10 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 

 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 6 Edificis patrimonials, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total d’11.349,84 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050).- 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. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 3 de maig de 2018 

(ref. registre 4036/18), es va adjudicar a l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, 
amb NIF A08277907, mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, el servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de 
diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1968), Lot 6 Edificis 
patrimonials, d’acord amb la seva oferta, desglossada en els imports per 
prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

Av Diagonal, 365 
Barcelona - 08037 

EP-01 - 
Edifici 

Ascensor 108990-BA 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Mallorca, 554 
Barcelona - 08026 

EP-10 - 
Edifici 

Ascensor 59480-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Riera St. Miquel, 
63 
Barcelona - 08006 

EP-23 - 
Edifici 

Ascensor 141149 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 
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Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 

Preu ofertat 
prestació parcial 

quadriennal 
(IVA inclòs) 

  
   

   

C. València, 268 
Barcelona - 08007 

EP-30 - 
Edifici 

Ascensor 58392-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Vilamarí, 31 
Barcelona - 08015 

EP-31 - 
Edifici 

Ascensor 58671-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Villarroel, 10 
Barcelona - 08011 

EP-32 - 
Edifici 

Ascensor 58470-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Villarroel, 8 
Barcelona - 08011 

EP-33 - 
Edifici 

Ascensor 58469-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

C. Xifré, 25-27 
Barcelona - 08026 

EP-34 - 
Edifici 

Ascensor 59479-B 4.690,00 € 984,90 € 5.674,90 € 

  
   

   

  
 

Total Lot 6 37.520,00 € 7.879,20 € 45.399,20 € 

 
2. L’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU va constituir la garantia definitiva per 

import de 1.876,00 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dipositada a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona segons carta de pagament de 22 de març de 2018 (assentament núm. 
1000056492). 

 
3. Per raons d’economia processal, el 31 de maig de 2018 ASCENSORES ERSCE, 

SAU i la Diputació de Barcelona van formalitzar en un únic document contractual els 
contractes corresponents als sis lots en què es desglossava la contractació de 
referència, atès que tots els lots havien estat adjudicats a l’empresa esmentada, 
amb una durada de 4 anys, de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2022, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 

 
4. El 21 de febrer de 2022 el cap de la Secció de Planificació i Control ha proposat 

prorrogar el contracte de referència, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, 
per un import de 9.380,00 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
1.969,84 €, resulta per un import total d’11.349,84 €, IVA inclòs, que es desglossa 
en els preus per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

Av Diagonal, 365 
Barcelona - 08037 

EP-01 - 
Edifici 

Ascensor 108990-BA 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Mallorca, 554 
Barcelona - 08026 

EP-10 - 
Edifici 

Ascensor 59480-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Riera St. Miquel, EP-23 - Ascensor 141149 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 
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Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

63 
Barcelona - 08006 

Edifici 

       C. València, 268 
Barcelona - 08007 

EP-30 - 
Edifici 

Ascensor 58392-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Vilamarí, 31 
Barcelona - 08015 

EP-31 - 
Edifici 

Ascensor 58671-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Villarroel, 10 
Barcelona - 08011 

EP-32 - 
Edifici 

Ascensor 58470-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Villarroel, 8 
Barcelona - 08011 

EP-33 - 
Edifici 

Ascensor 58469-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Xifré, 25-27 
Barcelona - 08026 

EP-34 - 
Edifici 

Ascensor 59479-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       
  

Total Lot 6 9.380,00 € 1.969,84 € 11.349,84 € 

 
5. La proposta de pròrroga del contracte ve motivada perquè es considera que els 

preus del contracte esmentat es mantenen dins dels preus de mercat actuals, així 
com per la vigència de les necessitats que van justificar la contractació d’aquest 
servei de manteniment. 

 
6. El 3 de març de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
 
7. La despesa pluriennal d’11.349,84 €, IVA inclòs, generada per la present pròrroga, 

anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord amb el detall 
següent: 

 

Exercici 
Import  

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació 

comptable 

2022 6.620,74 € G/20202/93300/21301 2203001718.1 

2023 4.729,10 € G/20202/93300/21301 2203001718.2 

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

Fonaments de dret 
 

1. L’expedient de contractació es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat 
amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, d’aquesta llei es regia pel 
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Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. D’acord amb la Disposició Transitòria primera, paràgraf segon, de la LCSP, en 

haver-se adjudicat el present contracte amb posterioritat a la seva entrada en 
vigor, es regirà quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosos modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la norma esmentada. 

 
3. L’article 29.2 LCSP, primer paràgraf, estableix que els contractes podran preveure 

un o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin 
inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions 
que s’hi puguin introduir de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 
LCSP. 

 
4. L’article 29.2 LCSP, segon paràgraf, disposa que la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu 
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 

 
5. D’acord amb el TRLCSP, que regia l’expedient de contractació, la clàusula 1.5 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 

 
6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 

de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.4 LCSP, la clàusula quarta del contracte de 

referència preveu que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

 
8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 

d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que existeixi consignació adequada i suficient en els 
pressupostos corresponents. 

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes quan 
tinguin una durada superior a quatre anys. 
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10. No obstant això, 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 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment 
d’aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-
escales, gòndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1968), Lot 6 Edificis patrimonials, formalitzat el 31 de maig de 2018 amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, amb NIF A08277907, durant un any, de l’1 
de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un import de 9.380,00 €, IVA exclòs, que 
més el 21% d’IVA per import de 1.969,84 €, resulta per un import total d’11.349,84 €, 
IVA inclòs, que es desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte CODI 
TIPUS 

D'APARELL 
Nº RAE / 
IDENTIF. 

Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

Av Diagonal, 365 
Barcelona - 08037 

EP-01 - 
Edifici 

Ascensor 108990-BA 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Mallorca, 554 
Barcelona - 08026 

EP-10 - 
Edifici 

Ascensor 59480-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Riera St. Miquel, 
63 
Barcelona - 08006 

EP-23 - 
Edifici 

Ascensor 141149 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. València, 268 
Barcelona - 08007 

EP-30 - 
Edifici 

Ascensor 58392-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Vilamarí, 31 
Barcelona - 08015 

EP-31 - 
Edifici 

Ascensor 58671-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Villarroel, 10 
Barcelona - 08011 

EP-32 - 
Edifici 

Ascensor 58470-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Villarroel, 8 
Barcelona - 08011 

EP-33 - 
Edifici 

Ascensor 58469-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       C. Xifré, 25-27 
Barcelona - 08026 

EP-34 - 
Edifici 

Ascensor 59479-B 1.172,50 € 246,23 € 1.418,76 € 

       
  

Total Lot 6 9.380,00 € 1.969,84 € 11.349,84 € 

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal d’11.349,84 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 
Import  

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació 

comptable 
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2022 6.620,74 € G/20202/93300/21301 2203001718.1 

2023 4.729,10 € G/20202/93300/21301 2203001718.2 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
56.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2022, en concepte 
de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma 
Hèstia (Exp. núm. 2022/0008345).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa DIBA-HÈSTIA consisteix en un sistema d’informació que té per 

finalitat facilitar el registre i la gestió d'expedients de serveis socials bàsics, 
l'obtenció de memòries, informes socials, la gestió de l'agenda, l'accés a consultes 
Via Oberta, l'elaboració d'informació de suport a la planificació, i la gestió i presa 
de decisions del servei/ABSS (Àrea Bàsica de Serveis Socials).   

 
2. El Consorci Administració Oberta de Catalunya, en endavant Consorci AOC, 

d’acord amb els seus estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, és 
l’instrument a través del qual les administracions catalanes col·laboren i cooperen 
de manera ordinària i voluntària en l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels 
mitjans electrònics, la coordinació d’estratègies i actuacions i, la definició i 
execució d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació de serveis comuns 
d’administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de 
Catalunya, i la reutilització de les aplicacions i els serveis que es desenvolupin, 
entre d’altres. 

 
3. El servei d’atenció a l’usuari i manteniment del Sistema d’Informació DIBA- 

HÈSTIA és prestat pel Consorci AOC. En data 14 de novembre de 2013 la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona (núm. d’acord 608) aprovà la minuta del 
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conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament 
del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HÈSTIA. 

 
4. En data 24 de juliol de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

(núm. d’acord 404) aprovà l’adhesió al servei d’atenció a l’usuari i manteniment de 
la plataforma DIBA-HÈSTIA, destinat a la gestió integral dels serveis socials per a 
la Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert pel Consorci AOC. En virtut de 
l’acord primer de l’esmentat dictamen d’adhesió, la Diputació de Barcelona va 
sol·licitar al Consorci AOC l’alta a la prestació del servei Héstia als ens de la 
demarcació de Barcelona adherits al Conveni regulador de les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i el ens locals de la demarcació de Barcelona, per al 
desplegament, d’acord amb les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del servei per part del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), publicades a la seva seu electrònica, del Sistema d’Informació de serveis 
socials DIBA-HÈSTIA.  

 
5. La Diputació de Barcelona ha dissenyat el model de treball i de suport funcional 

als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que ha dotat dels recursos 
necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del servei 
que ofereix als ens locals de la província, que té com a suport tecnològic el 
programari Hèstia, i que la corporació va assumir l’any 2015 les següents taques:  

 
• Formació dels usuaris dels ens locals.  
• Suport per a la gestió d’incidències. 

 
6. La posada en marxa d’aquest nou model de treball ha permès a la Diputació de 

Barcelona assumir, amb recursos propis, part de la gestió fins ara encomanada al 
Consorci AOC, en els termes previstos a l’Acord de la Junta de Govern (A-404/14) 
de data 24 de juliol de 2014.  

 
7. Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei Hèstia. Aquesta 

incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny 
3 i al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees 
bàsiques. Finalment l’any 2016 es va assolir la gestió íntegra de totes les 
funcionalitats de l’eina per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del 
total a pagar.  

 
8. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 9 de 

març de 2017, va deixar sense efecte el conveni tipus per regular les relacions 
entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial 
per al desplegament del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HÈSTIA, 
en sessió de data 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013), i va aprovar un 
nou conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al 
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desplegament del Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-HÈSTIA (BOPB 
27.03.2017).  

 
9. La vigència de l’esmentat conveni tipus va finalitzar el passat 31 de desembre de 

2021, i en data 10 de març de 2022, per acord de la Junta de Govern (Ref. 
129/22) s’han aprovat les bases del programa DIBA-HÈSTIA i les seves 
condicions d’ús (BOPB 17.03.2022). 

 
10. La Gerència de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit funcional 

de l’eina HÈSTIA, presta un servei de suport i atenció directa a l’usuari/a de nivell 
bàsic, la gestió d’accessos i gestió d’expedients, amb l’objectiu de facilitar el 
registre de la informació i la sistematització de les dades a recollir. El número 
d’ens locals adherits actualment al servei ascendeix a 298 ens locals. 

  
11. La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci AOC comporta el 

pagament d’un preu públic, establert en funció del nombre d’habitants de l’àrea 
bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei, i que, en el cas de la 
Diputació de Barcelona, ascendeix a un import, de com a màxim, cent cinquanta 
mil euros (150.000,00 €), IVA inclòs. Aquest import màxim està calculat en base a 
les condicions específiques de prestació del servei aprovades per la Comissió 
Executiva del Consorci AOC, en data 13 de març de 2019 (Annex A), al punt 13. 

 
12. La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 

Sistemes Corporatius aprova, anualment, la despesa corresponent al preu públic 
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma DIBA-HÈSTIA, amb abonament al Consorci AOC com administrador 
del servei Hèstia. 

 
13. El servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any 2022 

ascendeix a la quantitat de dos-cents tretze mil euros (213.000 €), IVA inclòs, 
d’acord amb el detall aportat pel Consorci AOC (Annex B) corresponent als preus 
públics aprovats per l’esmentat Consorci per a la prestació del servei Hèstia. 

 
14. Les condicions específiques de prestació del servei Hèstia (punt 13), aprovades 

per la Comissió Executiva del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya en 
data 13 de març de 2019 (Annex A), fixen un preu màxim de cent cinquanta mil 
euros (150.000 €), IVA inclòs, atès que el servei de primer nivell de suport i la 
formació són duts a terme per la Diputació de Barcelona. 

 
 

15. En el pressupost de la corporació, per a l’any 2022 corresponent a  la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, s’ha previst una dotació 
econòmica de cent cinquanta mil euros (150.000 €) a l’aplicació pressupostària 
G/70100/23100/25000. 
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Fonaments de dret 
 
1. Apartat 3.4.k.3) 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. 1382/22, de data 14 de febrer de 
2022, publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada parcialment 
mitjançant Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 d’abril de 2022, publicat 
en el BOPB de 3 de maig de 2022.  

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2022, 
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, per un import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2022, derivada de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un 
import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/70100/23100/25000 del vigent pressupost, a favor del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), amb NIF Q0801175A. 
 
El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per 
part del Consorci AOC.  
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC).” 
 
 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu de “Reurbanització del tram central de la travessera BV-
4608 entre el PK 2+760 i el 2+840. TM Sant Boi de Lluçanès” (Exp. núm. 
2020/0072).- 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. Amb l’objectiu de definir tècnicament i econòmicament les obres necessàries per a 
la reurbanització del tram central de la travessera BV-4608 entre el PK 2+760 i el  
2+840, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la 
redacció del projecte constructiu de “Reurbanització del tram central de la 
travessera BV-4608 entre el PK 2+760 i el 2+840. TM Sant Boi de Lluçanès”. 

 

2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de tres-cents 
trenta-un mil cent cinquanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(331.158,29EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (69.543,24EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 400.701,53EUR. A aquest import s’haurà d’addicionar la 
partida de control de qualitat (excés 1,5% PEC), per un import de 303,14 EUR. Així 
doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 401.004,67EUR, 
IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina tècnica de 

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

 
4. 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. 

 
5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 

no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
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, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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 
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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 235.2.d) del Text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 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 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 
de febrer de 2022, modificada per Decret 4874/2022 de data 29 d’abril i publicat al 
BOPB de data 3 de maig de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple 
sigui competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el projecte constructiu de “Reurbanització del tram 
central de la travessera BV-4608 entre el PK 2+760 i el 2+840. TM Sant Boi de 
Lluçanès” amb un pressupost de tres-cents trenta-un mil cent cinquanta-vuit euros 
amb vint-i-nou cèntims (331.158,29EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 
(69.543,24EUR), resulta tenir un pressupost total de 400.701,53EUR. A aquest import 
s’haurà d’addicionar la partida de control de qualitat (excés 1,5% PEC), per un import 
de 303,14 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
401.004,67EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació.  

 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.” 
 
 
 
 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(96f85b4d9626f1b09edb) 
Perfil Signatari  Data signatura 
 SONIA MARTIN (R: B66939778) 24/04/2022, 13:02 
 SONIA MARTIN (R: B66939778) 24/04/2022, 13:05 
 PEREZ GOMEZ AMANDA 24/04/2022, 13:06 
 PEREZ GOMEZ AMANDA 24/04/2022, 13:06 
Tècnic/a del Servei Promotor  Olga Fernández Tallón (SIG)  27/04/2022, 11:35 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  27/04/2022, 11:52 

https://seuelectronica.diba.cat/
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58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte el 
projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres” i la seva relació de béns i drets (Exp. núm. 2018/11864).- 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 
 
Que en virtut de l’Acord núm. 674 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en sessió de data de 17 de desembre de 2020, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys 
de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres” amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera 
BV-5031, entre el PK 1+630 i el PK 4+285, i amb un pressupost de dos milions cent 
mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (2.100.038,78EUR) IVA exclòs, que 
aplicant el 21% de l’IVA (441.008,14EUR), resulta tenir un pressupost total de 
2.541.046,92 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
2.702.124,27 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions 
de 151.700,00 EUR i una partida de control de qualitat (excés 1,5%) de 9.377,35 EUR.  
 
Que es va procedir a efectuar la notificació individualitzada, i el preceptiu tràmit 
d’informació pública de l’esmentat projecte d’obres i de la relació dels béns i drets 
afectats, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 22 de desembre de 2020 i 
al diari El Punt Avui de data 30 de desembre de 2020, així com en el tauler electrònic 
d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis des Ajuntaments de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres. 
 
Que durant el període d’informació pública alguns interessats  interposen al·legacions 
al respecte. 
 
Que en virtut de l’Acord núm. 684/21 de la de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data de 11 de novembre de 2021, es van resoldre les 
al·legacions que van ser formulades, i es va  aprovar definitivament el projecte 
constructiu amb un pressupost de dos milions cent mil trenta-vuit euros amb 
setanta-vuit cèntims (2.100.038,78EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 
(441.008,14 EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.541.046,92 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 2.702.124,27 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 151.700,00 EUR i una partida 
de control de qualitat (excés 1,5%) de 9.377,35 EUR, i la seva relació de béns i drets 
afectats. 
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1 XXX 
Rústica-Horta 

regadiu 
26 36 152,53 2,00 22,55 17,00  0,00 212,10 

SUD 
/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, S.A. 
Rústica-Horta 

especial/matoll/impro
ductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

3 BEZALF S.A. 
Rústica-

Improductiu/matoll/co
nreu secà 

9 80 587,52 2,00 18,31 17,94  0,00 206,69 
SUD 
/SNU 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 

9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 75,77 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 

26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-

Pastures/improductiu/
horta regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures/impr
oductiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. 
Rústica-

Bosc/improductiu 
4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 

9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

13 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 
XXX 
XXX 

Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR S.A. Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

18 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeteres o 
canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Rústica-Bosc 4 68 434,20 0,26 0,00 0,60 0,00 48,52 SNU 

24 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 

9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 
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25 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Residencial-
Bosc/pastures 

4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  3,18  SNU 

28 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Rústica-
Matoll/improductiu 

4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA S.A. 
Rústica-

Improductiu/conreu 
secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/past
ures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 
XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU 

Rústica-
Pastures/horta 

especial/improductiu 
4 57 1.679,55 9,00 64,62 129,93 0,00 610,68 SNU 

36 
XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU 

Rústica-Matoll 6 1 2.204,24 7,00 101,30 7,99 0,00 228,93 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, S.L. 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 
VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION 

Rústica-Bosc 6 7 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,45 SNU 

45 BOIXAC, S.A. Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 SNU 

46 
LANTAJO, S.A. 
NACAJUCO, S.A. 

Rústica-
Bosc/improductiu 

4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 

50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/horta 

regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

63 
XXX 
XXX 

Pastures 4 33 0,00 2,00 88,71 17,23 0,00 105,05 SNU 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

9 9005  0,00  0,00 79,46 0,00  SNU 

7 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9005  0,00  0,00 45,32  0,00 SNU 

11 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

9 9006  0,00  0,00 125,87  0,00 SNU 

14 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9021  0,00  0,00 4,96 23,43 SNU 

22 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

4 9015 36,91 10,53  0,00  0,00 SNU 

23 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

--- --- 9,73  0,00  0,00 42,81 SNU 

26 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

531
65 

04 5,97  0,00  0,00  0,00 SUC 

27 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

--- --- 28,61  0,00  0,00  0,00 SUC 

31 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

--- ---  0,00  0,00 57,90 453,91 SNU 

32 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

6 9011  0,00  0,00 82,46 299,26 SNU 

33 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9017  0,00  0,00 20,65 57,75 SNU 

39 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

4 9009 59,68  0,00  0,00  0,00 SNU 

42 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9014  0,00  0,00 48,10  0,00 SNU 

43 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

6 9005  0,00  0,00 30,55  0,00 SNU 

47 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

6 9007 23,97 1,53  0,00 51,59 SNU 

48 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

--- ---  0,00  0,00 79,73 13,42 SNU 

49 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9011  0,00  0,00 5,38 32,20 SNU 

51 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9010  0,00  0,00 19,54 0,00  SNU 

53 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

5 9013  0,00  0,00 32,53 0,00  SNU 

55 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

5 9003  0,00  0,00 141,85 0,00  SNU 

 
TM SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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C L A S S I F C A C I Ó
 

U R B A N Í S T I C A
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

(m
2
) 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
ÍG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
 EXPROPIACIÓ 

SERVITUD 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

A
È

R
IA

 

S
U

B
T

 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

58 XXX 
Rústica-

Improductiu/bosc 
1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00 0,00 9,83 0,00 157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, S.L. 
Rústica-

Bosc/improductiu 
1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME S.A. Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIA
L VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

 
AUTORITZACIÓ/ 

CONCESSIÓ 
VIALS 

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

57 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

1 9008 0,00 0,00 10,88 0,00 SNU 

59 
AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 

8 9007 5,15 0,00 0,00 0,00 SNU 

61 
AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE 
LLAVANERES 

Via de 
comunicació 

8 9005 188,65 0,00 91,42 0,00 SNU 

Que es va procedir a efectuar la notificació individualitzada, i el preceptiu tràmit 
d’informació pública de l’esmentat projecte d’obres i de la relació dels béns i drets 
afectats, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 7 de desembre de 2021 i 
al diari El Punt Avui de data 11 de desembre de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) en data 10 de desembre de 2021, així com en el tauler 
electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis des Ajuntaments de Mataró i 
Sant Andreu de Llavaneres. 

 
Que l’oficina tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  

 
.../... 

 
En referència a les obres del projecte constructiu de “Eixamplament i millora de la carretera 
BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i 
Sant Andreu de Llavaneres”, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
informa el següent: 
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En data 13 de novembre de 2019 l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures va lliurar el projecte a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat (GSIVM). Sobre aquest projecte es van realitzar correccions derivades de la revisió 
de les expropiacions per part del Servei Jurídico Administratiu, lliurant-se el projecte 
esmenat en data 5 de novembre de 2020. 

 
En el procés d’informació pública del projecte es van rebre una sèrie d’al·legacions, les 
quals van ser recollides en una modificació del projecte, la qual va ser lliurada en data 1 de 
juliol de 2021per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIVM). 

 
En data 7 de juliol de 2021 la GSIVM va passar el projecte en qüestió al Servei Jurídico 
Administratiu per a iniciar el tràmit d’aprovació del mateix i la licitació de les obres. 

 
En data 1 de setembre de 2021 es va alliberar el tram de peatge de la C-32 al Maresme. 
Aquest fet pot tenir una gran influència en la mobilitat de l’entorn, incloent el tram de 
carretera BV-5031 objecte del present projecte, el qual pot veure modificades les seves 
funcions i condicions d’ús, tot modificant al seu torn les necessitats de la carretera i els 
objectius del projecte. Degut a aquest fet, es van realitzar les comprovacions tècniques 
necessàries per a avaluar l’ús i funcions d’aquesta carretera en la nova situació creada per 
la supressió d’aquest peatge. 

 
Una vegada fetes les comprovacions i aforaments, s’ha constatat que el trànsit ha sofert una 
gran reducció, com es veu a les dades incloses a continuació: 

 
Estació d'aforament EA00440 
Carretera BV-5031; PK 4+250. Tram: 1+600 a 5+195 
Data Intensitat Mitja Diària IMD (vh/dia) 
Percentatge vehicles pesants 
2018 5271 4,4% 
2020 4992 6,0% 
2021 (*) 2634 5,2% 
(*) dades preses posteriorment a l'alliberament del tram de peatge de la C-32 

 
Aquest projecte s’emmarca en les previsions d’eixamplament de carreteres previstes pel Pla 
Zonal de les carreteres de la xarxa local titularitat de la Diputació de Barcelona. Al mateix 
temps, s’incorporaven actuacions per tal de millorar les condicions de seguretat viària dels 
ciclistes que fan servir aquest tram de carretera i algunes mesures de consolidació dels 
talussos d’aquesta via. 

 
Entenem que la reducció del trànsit a la carretera obliga a replantejar els objectius del 
projecte redactat. 

 
Vista aquesta situació es proposa deixar sense efecte l’aprovació del projecte constructiu de 
referència motivat per aquesta situació sobrevinguda, i proposar la redacció d’un nou 
projecte constructiu que ajusti les actuacions als requeriments actuals d’aquesta carretera, 
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reconsiderant la secció tipus, amb actuacions puntuals a talussos i estudi dels problemes de 
seguretat viària derivats de la presència de ciclistes. 

.../... 

 
Que vist l’informe emès per l’oficina promotora del projecte procedeix la revocació de 
l’acte administratiu atès el canvi de circumstàncies que el van motivar i atesa la 
ponderació dels interessos afectats, és a dir, l’interès públic i l’interès privat dels 
afectats. En aquest sentit, entenem que amb l’acte de revocació  decau l’interès públic 
i la necessitat d’ocupació, i consegüentment desapareix la “causa expropiandi” que el 
va motivar, i talment, aquesta supera el judici de proporcionalitat en el sentit més 
estricte degut a que la mesura és ponderada i equilibrada per derivar-se de la mateixa 
més beneficis o avantatges per l’interès general que perjudicis sobre altres béns o 
valors en conflicte. L’interès públic no ha estat suficient per motivar l’obertura de 
l’expedient expropiatori i faculta el desestiment que assisteix a l’Administració per 
allunyar-se del procediment abans del naixement de drets subjectius particulars, i en 
aquesta línia, la jurisprudència del Tribunal Suprem reconeix la possibilitat que 
l’Administració desisteixi del procediment expropiatori abans d’haver-se produït 
l’ocupació material del bé expropiat o haver-se fixat el justpreu. 

 
Que la revisió es produeix dins del límits establers per la normativa d’aplicació quant a 
la prescripció d’accions, el temps transcorregut, i el seu exercici no resulta contrari a 
l’equitat, a la bona fe, als dret dels particular o a les lleis. 

 
Que la competència recau en l’òrgan que l’ha dictat, i 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. 

 
 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant a la revocació d’actes i 
rectificació d’errors. 
 
En virtut del que disposa l’article 110 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant als límits de la revisió.  
 
En virtut del que disposa l’article 74 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, quant a la 
competència que correspon a l’òrgan que l’ha dictat. 
 
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 
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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. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14 de febrer de 2022, i publicat al BOPB de data 16 
de febrer de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el projecte constructiu “Eixamplament i millora de 
la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. 
TTMM de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres”, d’acord amb la fonamentació que 
figura a la part expositiva dels acords. 
 
Segon. DEIXAR SENSE EFECTE la relació de béns i drets afectats. 
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1 XXX 
Rústica-Horta 

regadiu 
26 36 152,53 2,00 22,55 17,00  0,00 212,10 

SUD 
/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, S.A. 
Rústica-Horta 

especial/matoll/impro
ductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

3 BEZALF S.A. 
Rústica-

Improductiu/matoll/co
nreu secà 

9 80 587,52 2,00 18,31 17,94  0,00 206,69 
SUD 
/SNU 
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4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 

9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 75,77 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 

26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-

Pastures/improductiu/
horta regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures/impr
oductiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. 
Rústica-

Bosc/improductiu 
4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 

9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

13 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 
XXX 
XXX 

Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR S.A. Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

18 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA S.L. 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeteres o 
canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR S.L. Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Rústica-Bosc 4 68 434,20 0,26 0,00 0,60 0,00 48,52 SNU 

24 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 

9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 

25 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Residencial-
Bosc/pastures 

4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  3,18  SNU 

28 
URBANIZACIONES VERSALLES 
S.L. 

Rústica-
Matoll/improductiu 

4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA S.A. 
Rústica-

Improductiu/conreu 
secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/past
ures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 
XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU 

Rústica-
Pastures/horta 

especial/improductiu 
4 57 1.679,55 9,00 64,62 129,93 0,00 610,68 SNU 

36 
XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU 

Rústica-Matoll 6 1 2.204,24 7,00 101,30 7,99 0,00 228,93 SNU 
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37 XXX Rústica-Bosc baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, S.L. 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 
VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION 

Rústica-Bosc 6 7 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,45 SNU 

45 BOIXAC, S.A. Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 SNU 

46 
LANTAJO, S.A. 
NACAJUCO, S.A. 

Rústica-
Bosc/improductiu 

4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 

50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/horta 

regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

63 
XXX 
XXX 

Pastures 4 33 0,00 2,00 88,71 17,23 0,00 105,05 SNU 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

9 9005  0,00  0,00 79,46 0,00  SNU 

7 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9005  0,00  0,00 45,32  0,00 SNU 

11 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

9 9006  0,00  0,00 125,87  0,00 SNU 

14 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9021  0,00  0,00 4,96 23,43 SNU 

22 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

4 9015 36,91 10,53  0,00  0,00 SNU 

23 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

--- --- 9,73  0,00  0,00 42,81 SNU 

26 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

531
65 

04 5,97  0,00  0,00  0,00 SUC 

27 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

--- --- 28,61  0,00  0,00  0,00 SUC 

31 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

--- ---  0,00  0,00 57,90 453,91 SNU 

32 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

6 9011  0,00  0,00 82,46 299,26 SNU 

33 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9017  0,00  0,00 20,65 57,75 SNU 

39 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

4 9009 59,68  0,00  0,00  0,00 SNU 

42 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9014  0,00  0,00 48,10  0,00 SNU 

43 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

6 9005  0,00  0,00 30,55  0,00 SNU 

47 
AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

6 9007 23,97 1,53  0,00 51,59 SNU 

48 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

--- ---  0,00  0,00 79,73 13,42 SNU 

49 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9011  0,00  0,00 5,38 32,20 SNU 

51 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

4 9010  0,00  0,00 19,54 0,00  SNU 

53 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

5 9013  0,00  0,00 32,53 0,00  SNU 

55 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

5 9003  0,00  0,00 141,85 0,00  SNU 

 
 
TM SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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58 XXX 
Rústica-

Improductiu/bosc 
1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00 0,00 9,83 0,00 157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, S.L. 
Rústica-

Bosc/improductiu 
1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME S.A. Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIA
L VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

 
AUTORITZACIÓ/ 

CONCESSIÓ 
VIALS 

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

57 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 

1 9008 0,00 0,00 10,88 0,00 SNU 

59 
AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 

8 9007 5,15 0,00 0,00 0,00 SNU 

61 
AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE 
LLAVANERES 

Via de 
comunicació 

8 9005 188,65 0,00 91,42 0,00 SNU 

 
Tercer. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars que figuren a la relació 
de béns i drets.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació i Plec de clàusules administratives particulars de les obres del 
Projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2022 (5 Lots), mitjançant procediment obert i un sol criteri 
d’adjudicació (Exp. núm. 2021/23825).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat (en endavant GSIVM), té programada l’execució de les obres del 
Projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. 
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Any 2022 (5 Lots)”, amb un pressupost de sis milions sis-cents onze mil cinc-cents 
setze euros amb noranta-un cèntims (6.611.516,91 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% 
de l’IVA, d’import un milió tres-cents vuitanta-vuit mil quatre-cents divuit euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (1.388.418,55 €), resulta tenir un pressupost total de set 
milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-sis 
cèntims (7.999.935,46 €), IVA inclòs, d’acord amb els cinc lots que es relacionen tot 
seguit: 
 
Lot 1 - Occidental Vilafranca 
 
Pressupost de licitació d’1.307.562,31 €, IVA exclòs, més 274.588,09 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.582.150,40 €, IVA inclòs. 
 
Lot 2 - Occidental Manresa 
 
Pressupost de licitació d’1.272.540,01 €, IVA exclòs, més 267.233,40 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.539.773,41 €, IVA inclòs. 
 
Lot 3 - Occidental Martorell 
 
Pressupost de licitació d’1.148.358,95 €, IVA exclòs, més 241.155,38 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.389.514,33 €, IVA inclòs. 
 
Lot 4 – Oriental Sud 
 
Pressupost de licitació d’1.465.062,62 €, IVA exclòs, més 307.663,15 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.772.725,77 €, IVA inclòs 
 
Lot 5 – Oriental Nord 
 
Pressupost de licitació d’1.417.993,02 €, IVA exclòs, més 297.778,53 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’ 1.715.771,55 €, IVA inclòs. 
 
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment i definitivament per acord de la Junta 
de Govern d’aquesta Diputació, de data 31 de març de 2022 (AJG 155/22), sense 
tràmit d’informació pública en tractar-se d’un projecte de conservació. 
 
3. En data 1 d’abril de 2022, es va signar l’Acta de Replanteig de les obres. 
 
4. La contractació d’aquestes obres, per raó de la quantia i les característiques de les 
mateixes, està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant 
procediment obert i l’adjudicació serà mitjançant l’aplicació d’un sol criteri de valoració. 
 

5. La finalitat del projecte és la construcció de cunetes revestides de formigó, per tal 
que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i 
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comptin amb una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Així 
mateix, s’aconseguirà una millora del drenatge lateral i de la conservació viària 
general, i s’aprofitarà per desplegar infraestructura de canalització susceptible 
d’albergar el desplegament en un futur de xarxes de comunicacions de nova 
generació. 
 

6. El termini d’execució del contracte és de vuit (8) mesos per a cada lot. 
 

7. Cal aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei 
Jurídico-Administratiu que ha de regir la contractació. 
 

8. La direcció d’aquestes obres serà assumida pels Srs. Jordi Vilaseca Ferrarons i 
Ricardo Iñíguez Roldan, enginyers tècnics de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, en els lots dels seus àmbits. 
 

9. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de set milions nou-cents 
noranta-nou mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (7.999.935,46 
€), IVA inclòs, que desglossada per lots, s’imputarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària dels exercicis següents: 
 

Lot 1 - Occidental Vilafranca 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 632.860,16 € 50100 45300 61102 

2023 949.290,24 € 50100 45300 61102 
 

Lot 2 - Occidental Manresa 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 615.909,36 € 50100 45300 61102 

2023 923.864,05 € 50100 45300 61102 
 

Lot 3 - Occidental Martorell 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 555.805,73 € 50100 45300 61102 

2023 833.708,60 € 50100 45300 61102 

Lot 4 – Oriental Sud 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 709.090,31 € 50100 45300 61102 
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2023 1.063.635,46 € 50100 45300 61102 

 
Lot 5 – Oriental Nord 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 686.308,62 € 50100 45300 61102 

2023 1.029.462,93 € 50100 45300 61102 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Projecte conté l’Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l’article 4 del RD 

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

 
2. Aquest projecte no ha estat subjecte a tràmit d’informació pública, per tractar-se 

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

 

3. El procediment es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació 
harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i l’adjudicació serà mitjançant 
l’aplicació d’un sol criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 
145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) ), i precisarà de l’informe previ 
preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional 
tercera, apartat vuitè, LCSP. 

 
4. És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives 

Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte, 
d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP. 

 
5. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupost per a l‘any 2023. 

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

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a), de la Refosa núm. 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 
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2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 
de maig de 2022. 

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació d’obres del Projecte de “Revestiment 
de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2022. (5 Lots)”, amb un 
pressupost de sis milions sis-cents onze mil cinc-cents setze euros amb noranta-un 
cèntims (6.611.516,91 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import un milió 
tres-cents vuitanta-vuit mil quatre-cents divuit euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(1.388.418,55 €), resulta tenir un pressupost total de set milions nou-cents noranta-nou 
mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (7.999.935,46 €), IVA inclòs, 
d’acord amb els cinc lots que es relacionen tot seguit: 
 
Lot 1 - Occidental Vilafranca 

 
Pressupost de licitació d’1.307.562,31 €, IVA exclòs, més 274.588,09 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.582.150,40 €, IVA inclòs. 
 
Lot 2 - Occidental Manresa 
 
Pressupost de licitació d’1.272.540,01 €, IVA exclòs, més 267.233,40 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.539.773,41 €, IVA inclòs. 
 
Lot 3 - Occidental Martorell 
 
Pressupost de licitació d’1.148.358,95 €, IVA exclòs, més 241.155,38 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.389.514,33 €, IVA inclòs. 
 
Lot 4 – Oriental Sud 
 
Pressupost de licitació d’1.465.062,62 €, IVA exclòs, més 307.663,15 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.772.725,77 €, IVA inclòs 
 
 
Lot 5 – Oriental Nord 
 
Pressupost de licitació d’1.417.993,02 €, IVA exclòs, més 297.778,53 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.715.771,55 €, IVA inclòs. 
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Segon AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de set 
milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-sis 
cèntims (7.999.935,46 €), IVA inclòs, que desglossat per lots, s’imputarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària dels exercicis següents: 
 
Lot 1 - Occidental Vilafranca 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 632.860,16 € 50100 45300 61102 

2023 949.290,24 € 50100 45300 61102 

 
Lot 2 - Occidental Manresa 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 615.909,36 € 50100 45300 61102 

2023 923.864,05 € 50100 45300 61102 

 
Lot 3 - Occidental Martorell 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 555.805,73 € 50100 45300 61102 

2023 833.708,60 € 50100 45300 61102 

 
Lot 4 – Oriental Sud 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 709.090,31 € 50100 45300 61102 

2023 1.063.635,46 € 50100 45300 61102 

 
Lot 5 – Oriental Nord 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2022 686.308,62 € 50100 45300 61102 

2023 1.029.462,93 € 50100 45300 61102 

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant 
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost per a l‘any 2023. 
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Tercer. ESTABLIR el termini d'execució del contracte en vuit (8) mesos per a cada lot.  
 
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la 
contractació.  
 
Cinquè. DISPOSAR la tramitació ordinària de l’expedient, subjecte a regulació 
harmonitzada, amb procediment obert i l’aplicació d’un únic criteri de valoració. 
 
Sisè. FACULTAR la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per tal que efectuï 
els tràmits adients en relació amb l'habilitació del llibre d'incidències corresponent a 
l'execució de les obres del present expedient. 
 
Setè. NOMENAR directors d’aquestes obres els Srs. Jordi Vilaseca Ferrarons i 
Ricardo Iñíguez Roldan, enginyers tècnics de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, en els lots dels seus àmbits. 
 
Vuitè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al DOUE i al Perfil del contractant. 
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un reconeixement de crèdit per atendre la despesa d’exercicis anteriors 
derivada de la justificació presentada en resposta al requeriment extemporani 
efectuat a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, en relació amb la 
convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura 
popular i tradicional durant l’any 2019 organitzades o impulsades per les 
federacions de caràcter cultural (Exp. núm. 2019/4494).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2019, va 
aprovar la convocatòria (registre d’acords 182/2019) per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions 
de caràcter cultural, per un import màxim de cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR) 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 
2019, va aprovar la concessió de subvencions de la convocatòria esmentada al 
paràgraf anterior (registre d’acords 424/2019) i, al punt dispositiu primer, s’aprovava, 
en el marc de la convocatòria codi 201920195120010753, les subvencions amb 
l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2019 
organitzades o impulsades per les federacions de caràcter cultural, on figurava 
l’atorgament, entre d’altres, de la següent subvenció: 
 

Núm. 
Operació 

Comptable 
NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 

2019 

1903003026/9 G64607674 
Coordinadora de Pastorets 
de Catalunya 

Promoció Temporada 
Pastorets 2019-2020 

4.400,00 € 

 
L’entitat beneficiària presentà la justificació el dia 16 de febrer de 2020, és a dir, dintre 
del termini de justificació fixat en la convocatòria que finalitzava el 28 de febrer de 
2020, però, contenia errors en la manera d’imputar les despeses als diferents agents 
finançadors, i, per tant, estava pendent de requeriment. 
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En data 18 de març de 2022, es rep un correu electrònic d’Intervenció on es comunica 
a aquest centre gestor que la referida subvenció està pendent de pagament. Des 
d’aquest centre gestor es procedeix a revisar l’expedient i es comprova que no es va 
enregistrar cap requeriment, ni va ser enviat, i que tampoc es va tramitar cap acord on 
s’aprovés la renúncia de la subvenció o la revocació corresponent. 
 
Es fa evident que s’ha produït una omissió molt important en la tramitació d’aquesta 
subvenció, motivada pel volum de la convocatòria, la manca de recursos humans de la 
unitat econòmico-pressupostària, i l’adaptació a la manera de treballar causada pel 
confinament i el teletreball durant l’any 2020 derivats de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Conforme la base 7 de la convocatòria i les bases específiques aprovades per Acord 
de Junta de Govern 182/2019, d’11.4, en data 1 d’abril de 2022 aquest centre gestor 
va enviar el requeriment corresponent a l’entitat per tal que procedís a esmenar els 
errors detectats en la justificació presentada. Tal i com consta en l’expedient, l’entitat, 
al seu torn, en el termini de deu dies hàbils a partir del següent a la notificació, 
conforme la base 7 de la convocatòria, ha presentat la rectificació i esmena en data 12 
d’abril de 2022, que ha estat considerada favorablement segons l’informe de la Gerent 
de Serveis de Cultura de data 29 d’abril de 2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
Atès que la base 51 de les d’Execució del Pressupost de la corporació per a l’any 2022 
regula el reconeixement extrajudicial de crèdit. 
 
Atès l’apartat b) de l’article 5 de l’annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 
Diputació de Barcelona 2022 relatiu a la tramitació del reconeixement de crèdit, 
aprovades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 de gener de 
2022, estableix que la competència per aprovar el reconeixement de crèdit quan 
existia consignació pressupostària en l’exercici anterior recau en el mateix òrgan que 
ostentava la competència per aprovar la despesa. 
 
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 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 
d’abril, publicat al BOPB de 3.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència i que, en el cas que ens ocupa, és 
l’òrgan que disposa de la competència originària per aprovar la despesa. 
 
En virtut de tot això, es proposa, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit per un import total de QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (4.400.- EUR) (IVA no subjecte) per atendre la despesa 
d’exercicis anteriors derivada de la justificació presentada en resposta al requeriment 
efectuat en relació amb la concessió de subvencions amb l’objecte de finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions 
de caràcter cultural (registre d’acords 424/2019 i número de convocatòria 
201920195120010753) segons el detall següent: 
 

Número 
registre GEP 

Data registre 
GEP Creditor NIF 

Import total 
justificació 
objecte de 
reconeixement 
de crèdit 

202210061778 12/04/2022 
Coordinadora de Pastorets de 
Catalunya 

G64607674 4.400,00- € 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (4.400.- EUR) (IVA no subjecte) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del vigent pressupost de la corporació, 
condicionat a l’aprovació de l’acord primer i segons el detall següent: 
 

Número 
registre GEP 

Creditor NIF 
Import total 

reconeixement 
de crèdit 

Operació 
comptable 

202210061778 
Coordinadora de Pastorets de 
Catalunya 

G64607674 4.400,00- € 2203001603 

 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva, per un import total a revocar de 20.885 € del fons de 
prestació “Activitats Culturals del cicle festiu”, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 
2021/559).- 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: 
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“FETS 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 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 (AJG 13/2021). 

 

2. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’incloïa el fons “Activitats culturals del cicle festiu”, per mitjà del qual es 
donava suport al desenvolupament d'activitats de caràcter cultural en el marc de la 
festa major i el cicle festiu del municipi. Inclou el suport a activitats de difusió 
cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d'activitats 
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local. Els seus destinataris són 
ajuntaments. 

 

3. Per Acord núm. 82/2021 de Junta de Govern, de data 11 de març de 2021, es va 
aprovar el dictamen que proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
la concessió del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu” en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 

 

4. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de data 10 de març de 2022 
(registre de resolucions núm. 2622/2022) es van acceptar les renúncies 
presentades per diversos ajuntaments al fons de prestació “Activitats culturals del 
cicle festiu”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021. 

 

5. Per Decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de 10 de març de 2022, es va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la liquidació provisional del fons de 
prestació “Activitats culturals del cicle festiu” en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2021 (registre de resolucions 2621/2022). 

 

6. Es van practicar totes les notificacions de la liquidació provisional als ajuntaments 
relacionats al dispositiu primer del Decret 2621/2022 el dia 17 de març de 2022 a 
través de la plataforma EACAT. 

 

7. D’acord amb l’article 28.15 del règim regulador del Catàleg 2021 aprovat per Acord 
de Junta de Govern número 13 de 28 de gener de 2021, els ajuntaments següents 
han presentat o esmenat correctament les justificacions dels ajuts atorgats durant el 
termini establert en el tràmit d’audiència: 

 

Ajuntament destinatari NIF 

Casserres P0804800A 

Esplugues de Llobregat P0807600B 

Òrrius P0815200A 

Sant Esteve Sesrovires P0820700C 

Sant Quirze Safaja P0823900F 
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8. Transcorreguts quinze dies hàbils des de l’endemà de les notificacions practicades 
el dia 17 de març de 2022, el dia 7 d’abril de 2022 (inclòs) va finalitzar el termini 
d’audiència establert al dispositiu segon del Decret 2621/2022 i els ajuntaments 
següents no han presentat justificació de despeses de la subvenció concedida, no 
han presentat cap al·legació en els terminis establerts, o bé la documentació 
presentada té deficiències o és incompleta: 

 

Ajuntament  destinatari NIF 

Orpí P0815100C 

Dosrius P0807400G 

L’Espunyola P0807700J 

L’Esquirol P0825400E 

La Torre de Claramunt P0828600G 

Sagàs P0818700G 

Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 

Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 

Tavertet P0828000J 

 
9. Així mateix, durant el termini d’audiència els ajuntaments següents han presentat 

escrit de renúncia: 
 

Ajuntament  destinatari NIF 

Fígols P0807900F 

Gisclareny P0809200I 

 
10. Vist l’informe de data 13 d’abril de 2022 de la cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos 

Culturals que consta a l’expedient relatiu a l’acceptació d’al·legacions i documents 
de justificació presentats durant el tràmit d’audiència i proposta de revocacions 
definitives respecte al recurs “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions i els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
2. L’article 36, relatiu a la liquidació de la convocatòria, del règim regulador del Catàleg 

de Serveis de l’any 2021 aprovat per Junta de Govern de data 28 de gener de 2021, 
publicat al BOPB de data 1 de febrer de 2021. 

 
3. Vist l'apartat 3.5 d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, 
publicat al BOPB de 3.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de Catàlegs de serveis, 
per delegació de la Presidència. 

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

ACORDS 
 

Primer. ESTIMAR la documentació justificativa presentada pels següents ajuntaments 
en tràmit d’audiència: 

 

Ajuntament  destinatari NIF Codi XGL 

Casserres P0804800A 21/Y/298116 

Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/298077 

Òrrius P0815200A 21/Y/297993 

Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/297951 

Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/297920 

 
Segon. DESESTIMAR la documentació de la justificació presentada durant el tràmit 
d’audiència presentada per l’ajuntament següent i pel motiu que s’indica: 
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
Import a 
revocar 

Motivació liquidació 

Orpí P0815100C 21/Y/297994 1.509 € 1.509 € 

Incorreccions en la 
documentació 

presentada i manca 
d’acreditació de la 
marca DIBA en la 

publicitat realitzada 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies presentades durant el tràmit d’audiència dels 
ajuntaments següents: 
 

Ajuntament  destinatari Codi XGL NIF 
Import 

renúncia (EUR) 

Fígols 21/Y/298075 P0807900F 1.503,00 

Gisclareny 21/Y/298064 P0809200I 1.502,00 

 
Quart. DEIXAR SENSE EFECTES el procediment de liquidació parcial iniciat 
únicament respecte l’Ajuntament de Fígols i Gisclareny sense perjudici de que el 
procediment de revocació prossegueix respecte la resta dels ens. 
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Cinquè. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals del 
cicle festiu”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023” aprovat per Acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 
2021 (registre d’acords 82/2021), que s’indiquen a continuació, els quals s’havien 
d’executar en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 
2021 i  justificar com a màxim el 15 de novembre de 2021: 
 

Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

Import a 
revocar 
(EUR) 

Motivació 
liquidació 

Orpí P0815100C 21/Y/297994 1.509,00 0 1.509,00 

Justificació 
incorrecta en 
tràmit 
d’audiència 

Dosrius P0807400G 21/Y/298088 1.839,00 0 1.839,00 
Justificació no 
presentada 

L’Espunyola P0807700J 21/Y/298055 1.515,00 0 1.515,00 
Justificació no 
presentada 

L’Esquirol P0825400E 21/Y/298054 1.631,00 0 1.631,00 
Justificació no 
presentada 

La Torre de 
Claramunt 

P0828600G 21/Y/298041 1.724,00 0 1.724,00 
Justificació no 
presentada 

Sagàs P0818700G 21/Y/297968 1.509,00 0 1.509,00 
Justificació no 
presentada 

Sant Sadurní 
d’Osormort 

P0824100B 21/Y/297918 1.505,00 0 1.505,00 
Justificació no 
presentada 

Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 21/Y/297913 3.196,00 0 3.196,00 
Justificació no 
presentada 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 21/Y/297907 1.946,00 0 1.946,00 
Justificació no 
presentada 

Tavertet P0828000J 21/Y/297883 1.506,00 0 1.506,00 
Justificació no 
presentada 

 
Sisè. REVOCAR definitivament, a conseqüència del dispositiu cinquè, els següents 
ajuts concedits per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2021 relatiu a 
l’aprovació del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”: 
 

Ajuntament NIF 
Import revocació 
definitiva (EUR) 

Document comptable 
ajustament 

Orpí P0815100C 1.509,00 2203900764 
Dosrius P0807400G 1.839,00 2203900758 

L’Espunyola P0807700J 1.515,00 2203900761 

L’Esquirol P0825400E 1.631,00 2203900762 

La Torre de Claramunt P0828600G 1.724,00 2203900763 

Fígols P0807900F 1.503,00 2203900759 

Gisclareny P0809200I 1.502,00 2203900760 

Sagàs P0818700G 1.509,00 2203900765 
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Ajuntament NIF 
Import revocació 
definitiva (EUR) 

Document comptable 
ajustament 

Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 1.505,00 2203900766 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 3.196,00 2203900767 

Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 1.946,00 2203900768 

Tavertet P0828000J 1.506,00 2203900769 

IMPORT TOTAL A REVOCAR 20.885,00  
 

Setè. REDUIR la despesa disposada per un import total de vint mil vuit-cents vuitanta-
cinc euros (20.885,00.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40101/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2022.  
 

Vuitè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 13 de data 28 de gener de 2021 (dispositiu tercer c) que va aprovar la 
convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2021 i el seu règim regulador, en el sentit 
que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en vint mil vuit-cents vuitanta-cinc euros (20.885,00.- EUR) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46280 del pressupost de 
l’anualitat 2022 tot condicionant-ho a l’aprovació dels ajustaments comptables 
aprovats a l’acord anterior. 

 

Novè. COMUNICAR les revocacions definitives i renúncies aprovades en el present 
Acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional 
de publicitat de subvencions, i al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). 
 

Desè. NOTIFICAR els presents acords als ens locals afectats per al seu coneixement i 
efectes.” 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l’error material de l’acord número 403/21, de data 30 de juny de 2021, d’aprovació 
de la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot 
del projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 i en el Pacte Sisè 
del conveni signat en data 29 de novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/0010506).- 
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. Per dictamen número 403/21, de data 30 de juny de 2021, la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, aprova la minuta del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte transformador 
Noves Oportunitats Educatives 4.10: acompanyament i noves oportunitats 
educatives per lluitar contra l’abandonament escolar prematur. 

 
2. En data 29 de novembre de 2021, l’alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat i el president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la 
Diputació de Barcelona signen el corresponent conveni (C-710/22).  

 
3. En data 30 de març de 2022, es constata que hi ha un error material a l’acord 

primer del dictamen número 403/21, de data 30 de juny de 2021, d’aprovació de 
l’esmentada minuta del conveni, que afecta al pacte sisè d’aquesta, Justificació i 
pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, i en el conveni 
signat posteriorment, atesa la discrepància entre els imports escrits en lletra i en 
número del Pacte Sisè.  
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques relatiu a la rectificació d’errors.  
 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.4.k).3) de la Refosa número 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i 
modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de 
maig de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR l’error material que afecta al dictamen número 403/21, aprovat 
per la Junta de Govern de data 30 de juny de 2021, pel qual s’aprova la minuta del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, per desenvolupar una prova pilot del projecte transformador Noves 
Oportunitats Educatives 4.10: acompanyament i noves oportunitats educatives per 
lluitar contra l’abandonament escolar prematur, així com al Pacte Sisè del conveni 
signat en data 29 de novembre de 2021 (núm. 710/2021) en el sentit de corregir 
l’errada en la transcripció en lletres de les quantitats recollides. 
 
Al Pacte Sisè de la minuta aprovada en el Dictamen assenyalat i del Conveni signat: 
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“Justificació i pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, 
 

On diu:  
 
“...  
 

El pagament de l’aportació es farà en tres pagaments dins dels terminis establerts següents: 
 

 Un cop signat el conveni, la Diputació de Barcelona pagarà la quantitat assignada a l’any 
2021, cinquanta-tres mil dos-cents vuit euros (119.130,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2022.   
 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2022, i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de l’any  2021 i el 
corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la corporació pagarà la 
quantitat assignada a l’any 2022, trenta-cinc mil quatre euros (78.375,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023. 
 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2023, i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de l’any  2022 i el 
corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la corporació pagarà la 
quantitat assignada a l’any 2023, trenta-cinc mil quatre euros (78.375,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.” 

 

Ha de dir:  
 
“...  
 

El pagament de l’aportació es farà en tres pagaments dins dels terminis establerts següents: 
 

 Un cop signat el conveni, la Diputació de Barcelona pagarà la quantitat assignada a l’any 
2021, cent dinou mil cent trenta euros (119.130,00 €). 

 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2022.   

 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2022, i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de l’any 2021 i el 
corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la corporació pagarà la 
quantitat assignada a l’any 2022, setanta-vuit mil tres-cents setanta-cinc euros 
(78.375,00 €). 
 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023. 
 

 Un cop la Diputació de Barcelona obri el pressupost per a l’exercici 2023, i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat presenti la justificació de despeses de l’any 2022 i el 
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corresponent informe signat per la Comissió de Seguiment, la corporació pagarà la 
quantitat assignada a l’any 2023, setanta-vuit mil tres-cents setanta-cinc euros 
(78.375,00 €). 

 
La justificació d’aquesta despesa es farà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.” 

 

Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d'inserció social, per a l'any 2022, per 
un import total de 725.999,54 € (Exp. núm. 2022/367).- 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: 
 
“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), i 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). 
 
Per acord de la Junta de Govern, número 36, de data 27 de gener de 2022 es va 
aprovar la convocatòria (núm. 202220225120013033), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2022 i per un import màxim 
de 726.000,00.-€. 
 
Per donar compliment amb el principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS, 
endavant) (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), cal comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la BDNS, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. Així mateix, el procediment de registre i publicació de les convocatòries 
en l’esmentat Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions s’estableix en la 
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Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat. 
 
La base 13ena de les bases específiques de l’esmentada convocatòria, estableix que 
la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
En aquesta convocatòria, s’han rebut 83 sol·licituds de subvenció de les quals, un cop 
examinades i valorades, se n’han valorat 82 i se n’ha exclòs una per extemporània. 
 
El nombre d’habitatges presentats per les 83 entitats sol·licitants de la convocatòria, 
han estat un total de 1.723 habitatges, dels quals es proposen subvencionar 1.644, i 
desestimar-ne 79, perquè 78 incompleixen els requisits de concessió establerts a la 
base 10ena i un habitatge no es pot valorar per incloure’s a sol·licitud presentada fora 
de termini. 
 
El gerent de Serveis Socials, com a òrgan instructor del procediment, en data 29 d’abril 
de 2022, ha subscrit l’informe tècnic per determinar la proposta de concessió de l’ajut 
per a cada sol·licitud. Dita proposta de concessió ha estat ratificada i formalitzada per 
l’òrgan col·legiat a través de l’acta subscrita el dia 5 de maig de 2022. 
 
L’import individualitzat de l’ajut s’ha calculat segons el sistema establert a la base 
12ena, que estableix concedir un import inicial de 600,00 € per entitat subvencionable, 
el qual ha ascendit a un total de 49.200,00 € per les 82 entitats beneficiàries. L’import 
restant a concedir, 676.800,00 €, s’ha repartit en funció del nombre total de punts 
atorgats als habitatges que han obtingut 90 punts o més, de manera que s’ha assignat 
4,3578 € per punt a tots aquells pisos amb 90 o més punts. 
 
En compliment de la base 12ena, l’import individualitzat de l’ajut s’ha ajustat bé a 
l’import sol·licitat per l’entitat, si aquest ha estat menor al que li correspondria per 
l’import assignat per punt, o bé al 80 % del cost total de l’activitat indicat a la sol·licitud, 
quan l’import per punt obtingut per l’entitat ha estat superior a aquell. A més, s’ha 
tingut en compte el topall del cost total de les activitats psicosocials realitzades, què no 
pot ser inferior a 2.000 euros ni la quantitat sol·licitada per entitat pot ser menor a 
1.600 euros. 
 
Atès que l’import total a concedir és 725.999,54 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2022 de la Diputació de 
Barcelona, esdevé procedent ajustar l’autorització de la despesa indicada al dictamen 
d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques en el sentit de reduir 0,46 € de 
l’import inicialment autoritzat, 726.000,00 €, per l’acord de Junta de Govern de 27 de 
gener de 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
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Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, i publicada al 
BOPB de 16 de febrer de 2022, correspon a la Junta de Govern, per delegació de la 
presidència, l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm.: 
202220225120013033, de la Gerència de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2022, d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen: 
 

NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT 
NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS 
PUNTS 

SUBVENCIONATS 
IMPORT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2022/0005404 G59430983 
FUNDACIÓ PRIVADA 
FOMENT DE L'HABITATGE 
SOCIAL 

452 42.420 185.458,68 € 2203001438 /1 

2022/0005221 G64641582 
FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 

282 26.110 114.382,65 € 2203001438 /2 

2022/0005153 G66428681 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HABITAT 3 TERCER 
SECTOR SOCIAL 

164 15.900 69.889,32 € 2203001438 /3 

2022/0005212 G61511226 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HABITAT SOLIDARI DE 
CALELLA 

135 13.500 59.430,55 € 2203001438 /4 

2022/0005124 G61964102 
ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 

82 7.980 35.375,39 € 2203001438 /5 

2022/0004785 G58722273 
PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ AMALIA SOLER 

32 3.200 10.000,00 € 2203001438 /6 

2022/0005204 R0801973I 
CÀRITAS DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

18 1.800 8.444,07 € 2203001438 /7 

2022/0005002 G08424871 
FUNDACIÓ BENÈFICA 
MARIA RAVENTÓS 

19 1.780 8.356,91 € 2203001438 /8 

2022/0005239 G63579452 
FUNDACIÓ PRIVADA PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL 
BERGUEDÀ 

17 1.700 8.008,29 € 2203001438 /9 

2022/0005449 G63231476 
FUNDACIÓ PRIVADA BAYT 
AL-THAQAFA 

18 1.680 7.921,13 € 2203001438/10 

2022/0005000 G61066700 
FUNDACIÓ PRIVADA 
VILADEMANY 

16 1.600 7.572,51 € 2203001438/11 
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NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT 
NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS 
PUNTS 

SUBVENCIONATS 
IMPORT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2022/0005403 G58580143 
FUNDACIÓ PRIVADA PERE 
MITJANS 

17 1.550 7.354,61 € 2203001438/12 

2022/0005084 G08631574 
ASSOCIACIÓ AREP PER LA 
SALUT MENTAL 

16 1.440 6.875,25 € 2203001438/13 

2022/0005238 G60427523 
ASSOCIACIÓN 
ACTUAVALLÈS 

13 1.300 6.265,16 € 2203001438/14 

2022/0005409 R0800521G 
CÀRITAS DIOCESANA DE 
VIC 

13 1.300 6.265,16 € 2203001438/15 

2022/0005214 G60531100 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ (ACIDH) 

14 1.280 6.178,00 € 2203001438/16 

2022/0005155 G60439189 
FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 

13 1.270 6.134,43 € 2203001438/17 

2022/0005101 G62393616 
FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

13 1.210 5.872,96 € 2203001438/18 

2022/0005437 G65662819 
SANT PERE CLAVER, 
FUNDACIÓ SERVEIS 
SOCIALS 

13 1.170 5.698,64 € 2203001438/19 

2022/0004932 G63352371 
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS 
COMPARTIDES 

12 1.110 5.437,17 € 2203001438/20 

2022/0005394 G63027411 
FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
TRES TURONS 

12 1.080 5.306,44 € 2203001438/21 

2022/0005151 G60703303 

FUNDACIÓ PRIVADA DEL 
MARESME PRO PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ 
PSÍQUICA 

10 1.000 4.957,81 € 2203001438/22 

2022/0005417 G66918095 FUNDACIÓ SANT TOMAS 10 1.000 4.957,81 € 2203001438/23 

2022/0005261 G61611364 ARRELS FUNDACIÓ 10 960 4.783,50 € 2203001438/24 

2022/0005179 G59435180 
ASSOCIACIÓ BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT 

10 940 4.696,34 € 2203001438/25 

2022/0005205 F08388043 
GRUP COOPERATIU TEB 
(TALLER ESCOLA 
BARCELONA) SCCL 

10 900 4.522,03 € 2203001438/26 

2022/0005254 G60941861 
PRODISCAPACITATS 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TERRASSENCA 

9 900 4.522,03 € 2203001438/27 

2022/0004777 G61751863 FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE 9 900 4.522,03 € 2203001438/28 
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2022/0005242 G65258659 
ASSOCIACIÓ PER LA 
INSERCIÓ SOCIAL I 
LABORAL 

9 890 4.478,45 € 2203001438/29 

2022/0004997 G63369755 
FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS 

9 830 4.216,98 € 2203001438/30 

2022/0004790 G64251192 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SERVEI SOLIDARI PER A 
LA INCLUSIÓ SOCIAL 

9 830 4.216,98 € 2203001438/31 

2022/0005411 G65434920 FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER 8 800 4.086,25 € 2203001438/32 

2022/0005132 G62882766 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CENTRE D'HIGIENE 
MENTAL LES CORTS 

7 630 3.345,42 € 2203001438/33 

2022/0005015 G64690142 
CIUTAT I VALORS, 
FUNDACIÓ PRIVADA DE 

7 630 3.345,42 € 2203001438/34 

2022/0005319 F61826053 ACTUA SCCL 6 600 3.214,69 € 2203001438/35 

2022/0005263 G65542284 
FUNDACIÓ GESTIÓ I 
SUPORT 

6 600 3.214,69 € 2203001438/36 

2022/0005398 G79408696 PROVIVIENDA 6 560 3.040,37 € 2203001438/37 

2022/0005211 G58523044 
FAMÍLIA I BENESTAR 
SOCIAL FUNDACIÓ 
PRIVADA 

6 540 2.953,22 € 2203001438/38 

2022/0004775 G58644865 
FUNDACIÓ PRIVADA 
D'ONCOLOGIA INFANTIL 
ENRIQUETA VILLAVECCHIA 

6 540 2.953,22 € 2203001438/39 

2022/0005233 G60168853 
FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE CATALUNYA 

6 540 2.953,22 € 2203001438/40 

2022/0005095 G60703386 
FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC 
PSICOPEDAGÒGIC 
D'OSONA 

5 500 2.778,90 € 2203001438/41 

2022/0005210 G63340483 
FUNDACIÓ PRIVADA PEL 
SUPORT SOCIAL SOLIDARI 

5 500 2.778,90 € 2203001438/42 

2022/0005427 G08921991 
ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS 
TOXICÒMANS 

5 490 2.735,33 € 2203001438/43 

2022/0005416 G08458051 
OBRA D´INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

5 470 2.648,17 € 2203001438/44 

2022/0005432 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM 5 460 2.604,59 € 2203001438/45 

2022/0004791 G81802290 

FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD MCDONALD CASA 
RONALD MCDONALD 
BARCELONA 

5 450 2.561,01 € 2203001438/46 
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2022/0004273 G08530826 
FUNDACIÓ PRIVADA SANT 
ANTONI ABAT 

4 400 2.343,12 € 2203001438/47 

2022/0005206 G63262323 
FUNDACIÓ PROJECTE I 
VIDA 

4 400 2.343,12 € 2203001438/48 

2022/0005251 G63570709 
FUNDACIÓ PRIVADA MAS 
ALBORNÀ 

4 400 2.343,12 € 2203001438/49 

2022/0005401 G59978932 
FUNDACIÓ PRIVADA 
MERCÈ FONTANILLES DE 

4 370 2.212,39 € 2203001438/50 

2022/0005117 G62781935 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
D'ACOLLIDA ASSIS 

4 370 2.212,39 € 2203001438/51 

2022/0005085 G58858416 ASSOCIACIÓ RAUXA 4 360 2.168,81 € 2203001438/52 

2022/0005098 G62761127 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
FORMA 21 

4 360 2.168,81 € 2203001438/53 

2022/0004789 G64046899 
FUNDACIÓ PRIVADA 
BENALLAR 

4 360 2.168,81 € 2203001438/54 

2022/0005399 G61449104 
ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA D'AJUDA 
UNIDA 

3 300 1.907,34 € 2203001438/55 

2022/0005324 G64924632 
FUNDACION PRIVADA 
CERMA ACOGE 

3 300 1.907,34 € 2203001438/56 

2022/0004788 G61003273 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I 
TRANSPLANTATS 
HEPÀTICS DE CATALUNYA 

3 290 1.863,76 € 2203001438/57 

2022/0005249 G64404213 
SURT FUNDACIÓ DE 
DONES FUNDACIÓ 
PRIVADA 

3 290 1.863,76 € 2203001438/58 

2022/0005028 G64836059 FUNDACIÓN IPSS 3 290 1.863,76 € 2203001438/59 

2022/0005405 R0801194B 
COMUNIDAD TERESIANA 
BARCELONA - ZONA 
FRANCA 

3 290 1.863,76 € 2203001438/60 

2022/0005428 G61356689 
ASSOCIACIÓ PUNT DE 
REFERÈNCIA 

3 280 1.820,18 € 2203001438/61 

2022/0005396 G08828998 
ASSOCIACIÓ CASAL DELS 
INFANTS PER L`ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

3 270 1.776,61 € 2203001438/62 

2022/0004779 G60688157 
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER 
A LA INSERCIÓ SOCIAL DE 
DONES 

3 270 1.776,61 € 2203001438/63 

2022/0005016 G62836127 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE 
TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS 

3 270 1.776,61 € 2203001438/64 
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2022/0004576 G08440307 
ASSOCIACIÓ PRO-
DISMINUÏTS PSÍQUICS DE 
SANT ADRIÀ 

2 200 1.471,56 € 2203001438/65 

2022/0005219 G58049016 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PRESIDENT AMAT 
ROUMENS 

2 200 1.471,56 € 2203001438/66 

2022/0005147 G61019642 
ASOCIACIÓN INICIATIVAS 
SOLIDARIAS 

2 200 1.471,56 € 2203001438/67 

2022/0005109 G64746613 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SALUT MENTAL 
CATALUNYA 

2 200 1.471,56 € 2203001438/68 

2022/0005225 G59816991 FUNDACIÓ CHAMPAGNAT 2 190 1.427,98 € 2203001438/69 

2022/0005451 G60378056 
ASOC PARA EL ESTUDIO Y 
PROMOCION DEL 
BIENESTAR SOCIAL 

2 180 1.384,40 € 2203001438/70 

2022/0004528 G61911624 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TERESA GALLIFA 

2 180 1.384,40 € 2203001438/71 

2022/0005093 G62017793 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT SERVEIS 
D'ACOLLIMENT 
RESIDENCIALS 

2 180 1.384,40 € 2203001438/72 

2022/0005086 G65009235 
FUNDACIÓ ÀMBIT 
PREVENCIÓ 

2 180 1.384,40 € 2203001438/73 

2022/0005393 G66339599 
FUNDACIÓ ESCLAT 
MARINA 

2 180 1.384,40 € 2203001438/74 

2022/0005090 G61095220 
ASSOCIACIÓ 
TRASPLANTATS 
CARDÍIACS CORS NOUS 

1 100 1.035,78 € 2203001438/75 

2022/0005180 G61959417 SUPORT CASTELLAR SM 1 100 1.035,78 € 2203001438/76 

2022/0005445 G63721963 
COMISSIÓ CATALANA 
D´AJUDA AL REFUGIAT 

1 100 1.035,78 € 2203001438/77 

2022/0004471 G58658238 ASSOCIACIÓ DIT I FET 1 90 992,20 € 2203001438/78 

2022/0004784 G62216973 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TALLERS GUINARDÓ DE 
PARES DE DISMINUÏTS 

1 90 992,20 € 2203001438/79 

2022/0004783 G62397476 
ASSOCIACIÓ CEDRE PER 
LA PROMOCIÓ SOCIAL 

1 90 992,20 € 2203001438/80 

2022/0003727 G67076331 
ASSOCIACIÓ ASPERGER 
NEW LIFE 

1 90 992,20 € 2203001438/81 
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2022/0005087 R0800324F 
PARRÒQUIA SANT JOAN 
D'HORTA 

1 90 992,20 € 2203001438/82 

   

1644 pisos 156.350 punts 725.999,54 € 

 
Segon. DESESTIMAR els habitatges que tot seguit es relacionen, per no assolir la 
puntuació mínima requerida de 90 punts al no complir amb el criteri de la Base 10.2, o 
per no complir amb altres requisits de les Bases de la convocatòria segons el motiu 
d’exclusió que es detalla a continuació: 
 

CIF ENTITAT 
TOTAL PISOS 
EXCLOSOS 

MUNICIPI 
PISOS 

EXCLOSOS 
MOTIU EXCLUSIO 

G58644865 

FUNDACIÓ PRIVADA 
D'ONCOLOGIA 
INFANTIL 
ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA 

1 
ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G62393616 
FUNDACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

1 
SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G62017793 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT 
SERVEIS 
D'ACOLLIMENT 
RESIDENCIALS 

4 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' 

3 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

SANT JUST 
DESVERN 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G08424871 
FUNDACIÓ 
BENÈFICA MARIA 
RAVENTÓS 

2 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
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MUNICIPI 
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EXCLOSOS 
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G63369755 
FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS 

1 BADALONA 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

R0801973I 

CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

2 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G60703303 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DEL MARESME PRO 
PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 
PSÍQUICA 

2 MATARÓ 2 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G61964102 
ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 

2 

GAVÀ 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G61611364 ARRELS FUNDACIÓ 1 
HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
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G60531100 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ (ACIDH) 

1 BARCELONA 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G63579452 

FUNDACIÓ PRIVADA 
PRO DISMINUÏTS 
PSÍQUICS DEL 
BERGUEDÀ 

1 BERGA 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G60168853 
FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 

8 

SABADELL 6 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

MOLLET DEL 
VALLÈS 

2 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
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G59816991 
FUNDACIÓ 
CHAMPAGNAT 

2 RUBÍ 2 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G64641582 
FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 

18 

BARCELONA 2 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

4 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

MOLINS DE REI 5 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
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Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

VILASSAR DE 
MAR 

7 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G61511226 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HABITAT SOLIDARI 
DE CALELLA 

15 CALELLA 15 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
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Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
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Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G59430983 

FUNDACIÓ PRIVADA 
FOMENT DE 
L'HABITATGE 
SOCIAL 

1 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G79408696 PROVIVIENDA 2 

VILADECANS 1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

BARCELONA 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G65542284 
FUNDACIÓ GESTIÓ I 
SUPORT 

4 BADALONA 4 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
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TOTAL PISOS 
EXCLOSOS 

MUNICIPI 
PISOS 

EXCLOSOS 
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Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G60378056 

ASOC PARA EL 
ESTUDIO Y 
PROMOCION DEL 
BIENESTAR SOCIAL 

1 
HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G63231476 
FUNDACIÓ PRIVADA 
BAYT AL-THAQAFA 

4 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' 

1 Pis duplicat 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

2 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

G65662819 
SANT PERE 
CLAVER, FUNDACIÓ 
SERVEIS SOCIALS 

2 
CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 

2 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

G08458051 
OBRA 
D´INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

1 BRULL, EL 1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 
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G65434920 
FUNDACIÓ LLUÏSA 
OLLER 

2 

CARDEDEU 1 

Incompliment de requisits de la base 10.3: no 
consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

1 
Incompliment de requisits de la base 10.2: no 
consta el suport municipal a l’habitatge. 

 
Tercer. EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0005615 F08701625 COMUNITAT TERAPÈUTICA DEL MARESME.SSM.SCCL. Fora de termini 

 
Quart. DISPOSAR la despesa total de set-cents vint-i-cinc mil nou-cents noranta-nou 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (725.999,54 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2022 de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Cinquè. AJUSTAR comptablement l’import de quaranta-sis cèntims (0,46 €), amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària G/60101/23100/48902, del vigent pressupost de la 
corporació, mitjançant el corresponent ajustament de valor en el sentit de reduir 
l’autorització de la despesa. 
 
Sisè. ESTABLIR que d’acord amb el que disposen les bases 4a i 20ena de les bases 
específiques de la convocatòria, les subvencions concedides a l’empara d’aquesta 
convocatòria, s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022 i el termini de 
justificació s’iniciarà l’11 de gener de 2023 i finalitzarà el 3 de març de 2023. 
 
Setè. ESTABLIR que la justificació de despeses haurà de tramitar-se a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, 
pel representant legal de l‘entitat, mitjançant un dels mecanismes previstos per la 
política de signatura de la Diputació de Barcelona (vegeu: 
 
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i adjuntant els models 
normalitzats de justificació de la despesa que, es podran trobar a: 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes
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http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2022 

 
Sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a 
la Gerència de Serveis Socials, mitjançant correu electrònic adreçat a 
g.serveissocials@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada i 
adjuntant el comprovant de la presentació, 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 les justificacions. 
 
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Novè. PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
64.- 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 polítiques d'igualtat i 
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. 
2022/0001655).- 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. 
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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 11 de maig 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. 
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Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa número 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer de 2022, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en 
endavant BOPB) en data 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/22, 
de 29 d’abril de 2022, i publicat al BOPB en data 3 de maig de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla local d'igualtat de gènere 202210019674 65 30 95 

Ajuntament de 
Begues 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla Local d'igualtat de gènere 202210015895 65 30 95 

Ajuntament de la 
Llagosta 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Eines per a la planificació de 
polítiques locals d'equitat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

202210013997 65 30 95 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Elaboració i implementació del Pla 
municipal d'igualtat 

202210011509 65 30 95 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Redacció d'un nou pla d'igualtat 
intern 

202210017686 65 30 95 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, 

202210023567 65 30 95 

Ajuntament de 
Granollers 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Registre retributiu 202210018042 65 30 95 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament de 
Viladecans 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

I Pla local específic de Polítiques 
LGBTI+ 

202210018711 65 30 95 

Consell Comarcal 
del Garraf 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

III Pla Intern d'igualtat 202210019298 65 30 95 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla local d'igualtat de gènere  202210019587 65 30 95 

Consell Comarcal 
del Bages 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Elaboració del II Pla Comarcal per 
garantir els drets de les persones 
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i 
Intersexuals¿ de la comarca del 
Bages 

202210016550 65 30 95 

Consell Comarcal 
del Maresme 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Nou Pla local igualtat 202210018570 65 30 95 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla comarcal de polítiques de 
gènere del Vallès Occidental 

202210017446 65 30 95 

Ajuntament de 
Taradell 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de gènere de 
Taradell 

202210003655 60 30 90 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Registre retributiu Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Riuprimer - Pla 
igualtat intern 

202210016367 50 35 85 

Ajuntament 
d'Avinyó 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Elaboració Pla Intern d'Igualtat 202210011032 65 20 85 

Ajuntament 
d'Òdena 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Registre retributiu 202210019051 65 20 85 

Ajuntament de 
Vilanova del 
Vallès 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla Intern d'igualtat de gènere 202210017129 65 20 85 

Ajuntament de 
Manresa 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Elaboració del Pla LGTBI 202210017964 65 20 85 

Consorci d'Osona 
de Serveis 
Socials 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de gènere 202210020821 65 20 85 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Valldoreix 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de gènere 202210022337 65 15 80 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla local igualtat 2022-2026 202210011019 65 15 80 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 
Bages 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de gènere 
complert 

202210016818 65 15 80 

Ajuntament de 
Sentmenat 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Creació del Pla d'igualtat intern  202210018208 60 20 80 

Ajuntament de 
Bigues i Riells del 
Fai 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla local d'igualtat de gènere 202210018061 45 35 80 

Ajuntament de 
Masquefa 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat 202210017564 65 15 80 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Registre Retributiu 202210016189 65 15 80 

Ajuntament de 
Canovelles 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla local d'igualtat de gènere 202210023912 65 15 80 

Ajuntament del 
Masnou 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Actualització del Pla local d'igualtat 
de gènere del Masnou  

202210016402 45 35 80 

Ajuntament de 
Sabadell 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de l'Ajuntament 
de Sabadell 

202210007196 65 15 80 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament del 
Bruc 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Pla intern d'igualtat de gènere 202210014760 55 20 75 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Elaboració registre retributiu de 
l'Ajuntament de Sta. Margarida de 
Montbui 

202210018288 65 10 75 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Eines per a la planificació 
de polítiques d'igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere PII 

202210018380 40 35 75 

 
*Criteri 1: Dotació i organització 
**Criteri 2: Grau de qualitat tècnica 
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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, 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. Per a l’elaboració de cadascun dels projectes es requerirà l’aportació d’informació i 
dades específiques. 

6. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

7. A les condicions establertes a la convocatòria s’han recollit com a condicions 
necessàries d’execució:  
• en el cas de Plans Interns d’Igualtat de Gènere (complerts), la implicació 

específica i lideratge de RRHH de l’ens local. 
• Per a totes les tipologies de subrecursos, la creació d’una comissió per a 

l'elaboració, implementació i avaluació del pla i el compromís de destinació d'una 
persona referent per a l'elaboració del pla, així com de la comissió. 

 
Quart. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** 

Total 
punts  

Ajuntament de 
Santpedor 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Pla intern d'igualtat 202210023158 50 20 70 

Ajuntament de 
Cardedeu 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Pla intern d'igualtat de 
gènere (pla complert) 

202210016968 40 30 70 

Ajuntament de 
Mediona 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Pla local d'igualtat  202210013711 45 25 70 

Ajuntament de 
Manlleu 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Elaboració del tercer Pla 
Intern de l'Ajuntament de 
Manlleu 2022-2026 

202210024400 55 10 65 

Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

Eines per a la planificació de 
polítiques d'igualtat i diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

PLA INTERN D'IGUALTAT  202210013114 40 20 60 

 
*Criteri 1: Dotació i organització 
**Criteri 2:Grau de qualitat tècnica 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 

Ens Recurs Actuació Núm. PMT 
Requisit 
que s’ha 

incomplert 

Ajuntament de 
Dosrius 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Eines per a 
la 
planificació 
de polítiques 
d'igualtat i 
diversitat 
afectiva, 
sexual i de 
gènere 

202210022037 

L’ens local 
ha indicat 

que no 
tenen 

l’avaluació 
feta 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Elaboració 
d'un Pla 
local 
d'Igualtat de 
gènere 

202210023892 

L’ens local 
ha indicat 

que no 
tenen 

l’avaluació 
feta 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Pla local 
d'igualtat de 
ciutadania 

202210019304 

L’ens local 
ha indicat 

que no 
tenen 

l’avaluació 
feta 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Elaboració 
del IV pla 
d'igualtat de 
gènere per a 
la ciutadania  

202210018255 

L’ens local 
ha indicat 

que no 
tenen 

l’avaluació 
feta 

 
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: 
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Ens Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
d'Argentona 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Accions 
específiques 
del Pla 
Intern: 
Registre 
retributiu 

202210018015 

Desistiment 
explícit 
(sol·licitud 
general 
03/05/2022, 
17:26) 

Ajuntament de 
Folgueroles 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Registre 
retributiu 
Ajuntament 
de 
Folgueroles 
Pla igualtat 
intern 

202210016961 

Desistiment 
explícit 
(sol·licitud 
general 
03/05/2022, 
19:18) 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques 
d'igualtat i 
diversitat afectiva, 
sexual i de 
gènere 

Recurs 
tècnic de 
redacció 
d'un nou pla 
d'igualtat 

202210015310 
Desistida 
tàcitament 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
65.- 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 l'abordatge integral de les violències 
masclistes", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001656).- 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. 
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. 
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5. En data 11 de maig 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 número 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer de 2022, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en 
endavant BOPB) en data 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/22, 
de 29 d’abril de 2022, i publicat al BOPB en data 3 de maig de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
les Franqueses 
del Vallès 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació davant 
les violències 
sexuals en espais 
públics d'oci 

202210013219 35 35 30 100 

Ajuntament de 
Vic 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Grup local de Vic 
per a l'abordatge de 
les violències 
masclistes 

202210023129 35 35 30 100 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Cervelló 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació davant 
les violències 
sexuals en espais 
públics d'oci 

202210015727 35 30 30 95 

Ajuntament de 
Balenyà 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'actuació davant 
l'assetjament 
sexual o per raó de 
sexe, orientació 
sexual o identitat 
de gènere 

202210019088 35 25 30 90 

Ajuntament de 
Tiana 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol Igualtat  202210021874 25 35 30 90 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió del 
Revissió Protocol 
intern d'actuació 
davant 
l'assetjament 
sexual o per raó de 
sexe, orientació 
sexual o identitat 
de 

202210018466 25 35 30 90 

Ajuntament de 
Figaró-
Montmany 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació en 
violències 
masclistes  

202210010670 30 25 30 85 

Ajuntament 
d'Òdena 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocols interns 
d'actuació davant 
l'assetjament 
sexual o per raó de 
sexe, orientació 
sexual o identitat 
de gènere 

202210019066 20 35 30 85 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Elaboració d'un 
Protocol local 
d'actuació davant 
les violències 
sexuals en espais 
públics d'oci 

202210023950 30 25 30 85 

Ajuntament de 
Vacarisses 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització 
protocol intern 
d'assetjament 

202210008949 20 35 30 85 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Tona 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació davant 
de les violències 
sexuals en espais 
públics oci de Tona 

202210014863 20 35 30 85 

Ajuntament 
d'Argentona 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines i suport 
tècnic per la 
Comissió Tècnica 
del Protocol de 
Violències 
masclistes. 
Protocol 
assetjament laboral 

202210018013 20 30 30 80 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualitzacio del 
protocol local de 
violència masclista 

202210017572 25 35 20 80 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització 
Protocol d'actuació 
per violència 
masclista 

202210019889 35 25 20 80 

Mancomunitat 
de la Vall del 
Tenes 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió i 
actualització de 
protocols envers 
violencies 
masclistes 

202210024313 35 15 30 80 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Consell 
Comarcal de 
l'Anoia 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió protocol 
assetjament sexual 
i per raó de sexe 
CCA 

202210011957 20 30 30 80 

Consell 
Comarcal del 
Maresme 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió Protocols i  
Circuits 

202210022646 35 35 10 80 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l'abordatge integral 
de les violències 
masclistes 

202210018624 20 25 30 75 

Ajuntament de 
Santpedor 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 202210023149 15 30 30 75 

Ajuntament de 
Polinyà 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'assatjament 

202210022209 20 25 30 75 

Ajuntament de 
Pallejà 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eïnes per a 
l´abordatge integral 
de les violències 
masclistes 

202210022281 30 25 20 75 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
la Llagosta 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l'abordatge de les 
Violències 
Masclistes 

202210013979 20 25 30 75 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització 
protocol 
d'assetjament 
sexual o per raó de 
sexe 

202210015475 20 35 20 75 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització del 
protocol 
d'abordatge de les 
violències 
masclistes 

202210015080 20 35 20 75 

Ajuntament de 
Manresa 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió del protocol 
marc de les 
violències 
masclistes i del 
protocol de 
violència en el marc 
de la parella 

202210017963 25 35 15 75 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'actuació davant 
l'assetjament 
sexual o per raó de 
sexe, orientació 
sexual o identitat 
de gènere  

202210016374 20 22 30 72 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1* Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Mediona 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 202210017309 15 35 20 70 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Desenvolupament 
d'eines, 
metodologies i 
programes en 
resposta a la 
intervenció en 
violències 
masclistes 

202210017447 20 35 15 70 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització del 
Protocol 
d'assetjament 
sexual o per raó de 
gènere en la feina 

202210018310 30 30 10 70 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Actualització 
protocol violència 
masclista comarcal 

202210019047 20 30 20 70 

 
* Criteri 1: Grau de qualitat tècnica 
** Criteri 2: Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de l'actuació 
*** Criteri 3: Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs 
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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, 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. En cas de revisió d’un protocol, cal aportar el protocol d’Actuació de violència 
masclista anterior (o esborrany en procés de revisió). 

6. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1 * Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Castellbell i el 
Vilar 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'actuació davant 
l'assetjament sexual o 
per raó de sexe, 
orientació sexual o 
identitat de génere 

202210023632 35 10 20 65 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació  en 
violències masclistes 

202210011551 20 35 10 65 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 
de Mogoda 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l´abordatge integral 
de les violències 
masclistes 

202210007440 20 35 10 65 

Ajuntament de 
Folgueroles 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'actuació davant 
l'assetjament sexual o 
per raó de sexe, 
orientació sexual o 
identitat de gènere  

202210017156 25 7 30 62 

Ajuntament 
d'Olvan 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Protocol local 
d'actuació davant les 
violències sexuals en 
espais públics d'oci 
d'Olvan 

202210023789 30 10 20 60 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1 * Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Dosrius 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l'abordatge integral de 
les violències 
masclistes 

202210022041 20 30 10 60 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió/actualització 
protocol actuació en 
casos de violència 
masclista 

202210021897 25 25 10 60 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 
Vallès 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

"Prevenció de les 
violències sexuals en 
espais públics d'oci" 

202210021206 25 15 20 60 

Ajuntament de 
Montmeló 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió/actualització 
del Protocol de 
Violencia Masclista 

202210018484 20 20 20 60 

Ajuntament de 
Granollers 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió/actualització 
protocols violències 
masclistes 

202210018037 15 35 10 60 

Ajuntament del 
Papiol 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Elaboració d'un 
protocol contra 
l'assetjament sexual i 
per raó de sexe i 
l'assetjament per raó 
d'identitat de gènere 

202210017814 25 25 10 60 
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Ens destinatari Recurs Actuació 
Núm. registre 

PMT  
Criteri 1 * Criteri 2** Criteri 3*** Total punts  

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Activitats envers les 
violències masclistes 

202210016305 15 25 20 60 

Ajuntament de 
Badalona 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l'abordatge integral de 
les violències 
masclistes 

202210022070 25 25 10 60 

Ajuntament de 
Vilanova del 
Camí 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de les 
violències 
masclistes 

Eines per a 
l'abordatge integral de 
les violències 
masclistes 

202210014632 25 25 10 60 

 
* Criteri 1: Grau de qualitat tècnica 
** Criteri 2: Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de l'actuació 
*** Criteri 3: Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 

Ens Recurs Actuació Núm. PMT 
Requisit que s’ha 

incomplert 

Ajuntament 
de Jorba 

Eines per a 
l'abordatge 
integral de 

les 
violències 
masclistes 

Protocol intern 
d'actuació davant 

l'assetjament 
sexual o per raó de 

sexe, orientació 
sexual o identitat 

de gènere 

202210012463 

Obté 47 punts i no 
arriba a la 

puntuació mínima 
requerida: 60 

punts 

 
Sisè. 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 Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Eines per a 
l'abordatge 

integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió i actualització 
de protocol envers la 
violència masclista 

202210019747 
Desistida 
tàcitament 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

Eines per a 
l'abordatge 

integral de les 
violències 
masclistes 

Revisió i actualització 
de protocols o circuits 

202210013948 
Desistida 
tàcitament 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del protocol de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana 
del Consum, en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i 
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usuàries (Exp. núm. 2022/0011128).- 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 
 
La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de 
Barcelona i entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori la 
qual disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment 
de les seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de  
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen. 
 
L’article 66.3.g del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueix als municipis, entre 
d’altres, competència en matèria de defensa d'usuaris i de consumidors. 
 
D’acord amb els articles 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local esmentat, la Província 
mitjançant les diputacions provincials han de garantir i cooperar en l'exercici efectiu 
dels serveis municipals. 
 
L’Agència Catalana del Consum (en endavant també ACC) és un organisme autònom 
de la Generalitat de Catalunya que té assignades totes les competències que 
corresponen a la Generalitat en matèria de consum, especialment la informació, la 
formació, l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la 
disciplina de mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la 
defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum, de conformitat amb allò que 
es disposa a l’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a l’article 2.2 de la 
Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu. 
 
Entre les funcions de l’ACC, l’article 3 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, 
esmentada, estableix la de relacionar-se i cooperar amb les administracions públiques 
per avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i usuaris. 
 
La Generalitat de Catalunya, a través de l’ACC i la Diputació de Barcelona han 
mantingut relacions de col·laboració en l’àmbit del consum. 
 
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum, el Departament 
d’economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Salut Pública i 
Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració 
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per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de 
les persones consumidores.  
 
El conveni esmentat preveia la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions per 
a la gestió ordinària d’un servei concret.  
 
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de 
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de 
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al 
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de gestió va ser 
prorrogat per al 2014. 
 
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va comportar la 
realització d’un nou conveni d’encàrrec de gestió per al 2015. 
 
A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va establir 
que el mencionat conveni es podria prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda 
que incorporés les actualitzacions anuals a l’annex corresponent. 
 
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Consum, el 13 d’abril de 2016, van 
subscriure  l’addenda de pròrroga per a l’any 2016, de l’encàrrec de gestió de 2015 a 
l’àmbit de la disciplina de mercat, 22 de febrer de 2017 es va subscriure, per a l’any 
2017, el 22 de març de 2018, es va subscriure per a l’any 2018 i el 2 de maig de 2019, 
es va subscriure per a l’any 2019, i el 15 de maig de 2020, es va subscriure per a l’any 
2020.  
 
Fruit d’aquesta experiència, satisfactòria, ambdues parts manifesten la conveniència 
de renovar i actualitzar la seva col·laboració amb la subscripció d’un nou protocol per 
tal de col·laborar i cooperar, emprant les diferents fórmules d’exercici de la 
competència i de relació interadministrativa legalment establertes, amb l’objectiu comú 
de servei vers els drets i interessos legítims de les persones consumidores i usuàries. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL) estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
administracions, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les 
lleis.  
 
2. L’article 107.3 i 4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions 
públiques actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi 
de lleialtat institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de 
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qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment 
dels objectius d’interès comú. 
 
3. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 47 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del 
sector pública, disposa el següent: “No tenen la consideració de convenis, els 
protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin meres declaracions 
d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i 
parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles”. 
 
4. La Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar aquest acord 
per delegació de la presidència, en virtut del que disposa l'apartat 3.4.k.1), sobre 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals, de la Refosa 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer de 2022,  publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
16 de febrer de 2022  i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat 
al BOPB de 3 de maig 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, que per delegació de la 
Presidència, adopti els següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR el protocol de col·laboració general d’actuacions entre l’Agència 
Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona en matèria de protecció i defensa de 
les persones consumidores i usuàries que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Segon. DEIXAR sense efecte qualsevol acord o col·laboració que en tot o en part 
contradigui o s'oposi al present. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords als interessats. 
 

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ I DEFENSA DE LES 
PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES 
 
Entitats que intervenen 
 
D'una part, el senyor Francesc Sutrias Grau, director de l’Agència Catalana del Consum qui 
actua en representació d'aquesta entitat pública d'acord amb el nomenament efectuat 
mitjançant el Decret 103/2021, d’1 de juny (DOGC número 8423, de 2.6.2021) i en virtut de 
les funcions assignades per l'article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de 
l’Agència (DOGC número 4291, de 30.12.2004). 
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D'altra part, la il·lustre senyora Lluïsa Moret Sabidó presidenta delegada de l'Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, qui actua en representació de la Diputació 
d’acord amb allò establert a l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022 i 
modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig 2022. 
Igualment intervé el secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat al BOPB 
de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
L’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona són considerades les Parts en 
aquest Protocol, i, amb la representació amb la qual actuen.  
 
Exposen 
 
I. L’Agència Catalana del Consum (en endavant també ACC) és un organisme autònom de 

la Generalitat de Catalunya que té assignades totes les competències que corresponen a 

la Generalitat en matèria de consum, especialment la informació, la formació, 

l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina de 

mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels 

drets de les persones en l’àmbit del consum, de conformitat amb allò que es disposa a 

l’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 

de desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu. 

 
Entre les funcions de l’ACC, l’article 3.1.j de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, 
esmentada, estableix la de relacionar-se i cooperar amb les administracions públiques 
per avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i usuaris. 
 

II. D’acord amb els articles 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Província mitjançant les 

diputacions provincials han de garantir i cooperar en l'exercici efectiu dels serveis 

municipals. A l’article 66.3.g del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya esmentat s’atribueix als municipis, entre d’altres, competència en matèria de 

defensa d'usuaris i de consumidors. 

 
Tanmateix, als articles 8 i 37.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, es preveu que les Províncies i les Illes poden realitzar la gestió ordinària de 
serveis propis de l’administració autonòmica, de conformitat amb els Estatuts 
d’Autonomia i la legislació de les comunitats autònomes. En Catalunya, en idèntic sentit 
hi ha l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
III. La Generalitat de Catalunya mitjançant l’ACC i la Diputació de Barcelona han mantingut 

relacions de col·laboració en l’àmbit del consum i fruit d’aquesta experiència, satisfactòria 
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per ambdues parts, tornen a manifestar, mitjançant la subscripció d’aquest instrument, la 

seva voluntat de col·laborar i cooperar, emprant les diferents fórmules d’exercici de la 

competència i de relació interadministrativa establertes, amb l’objectiu comú de servei 

vers els drets i interessos legítims de les persones consumidores i usuàries. 

 
IV.  Que la minuta del protocol de col·laboració va ser aprovada per Acord de la Junta de 

Govern de data xxxx. 

 
En virtut d’això, les Parts formalitzen un Protocol de col·laboració amb subjecció a les 
següents, 
 
Clàusules 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte del Protocol és el d’establir, entre les Parts, unes propostes i línies de col·laboració 
i cooperació, en l’àmbit de la protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries, 
dintre de la demarcació de Barcelona i amb respecte a les seves competències. 
 
Les Parts es proposen desenvolupar actuacions, dintre de les àrees d’interès comú que 
s’indiquen a la clàusula segona següent, mitjançant plans anuals, convenis, acords 
específics, encàrrecs de gestió o altres instruments amb respecte a la legislació d’aplicació. 
 
Segona.- Àrees d’interès comú 
 
Les Parts consideren com a camps i àrees d’interès comú els següents: 
 
a) Definir un espai comú d’intervenció en defensa dels drets de les persones consumidores 

en l’àmbit local, per tal d’optimitzar els recursos disponibles i evitar duplicitats. 
b) Donar suport als agents que intervenen en el món local en la defensa dels drets de les 

persones consumidores i usuàries. 
c) Impulsar iniciatives comunes i compartir experiències i recursos per desenvolupar les 

accions que es considerin necessàries en defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries. 

d) Coordinar i cooperar en les accions formatives per tal d’afavorir la participació dels 
tècnics de les parts i de les administracions locals de la demarcació territorial. 

e) Desenvolupar instruments específics d’actuació i compartir informació i resultats. 
f) Impulsar iniciatives i accions orientades a promocionar hàbits de consum responsable.  
 
Tercera.- Proposta de Pla d’actuació anual  
 
1. En desenvolupament de l’objecte d’aquest Protocol, les Parts preveuen formalitzar 

expressament un Pla d’actuació anual on han de constar les actuacions a dur terme a 

cada eix d’actuació. 

 
2. El Pla, com a mínim, ha d’incloure: 

 La descripció 

 Els objectius 
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 Els/les responsables  

 El calendari d’execució 

 El lloc d’execució o àmbit territorial al qual afecta 

 Els mitjans que s’hi destinaran i dels quals puguin disposar 

 Els indicadors de gestió que es faran servir per al seguiment de la seva execució 

 
3. En el pla es concretaran les actuacions a dur a terme en relació amb els àmbits 

següents: 

 Formació del personal de les administracions locals 

 Mediació en consum 

 Campanyes informatives adreçades a la ciutadania 

 Activitats educatives a la població 

 Control i disciplina de mercat 

 
4. El pla es concretarà no més tard del 31 de gener de l’any d’execució. 

 
5. Excepcionalment el Pla d’actuació anual del 2022 es concretarà no més tard del 30 de 

juny de 2022.  

 
Quarta.- Formalització d’encàrrecs de gestió 
 
1. Les Parts, en els termes previstos a la normativa d’aplicació i per l’assoliment de les 

propostes d’actuació que es desprenen d’aquest Protocol, preveuen formalitzar 

encàrrecs de gestió per tal de facilitar la realització eficaç i eficient d’activitats de caràcter 

material, tècnic o de serveis. 

 
2. Per a la formalització d’un encàrrec de gestió les Parts han d’obtenir una proposta 

favorable de la Comissió Mixta de Seguiment, Control i Avaluació prevista en aquest 

Protocol.  

 
3. Els encàrrecs de gestió, mentre són vigents, de mantenir-se la voluntat i la situació que 

els va generar, i seguint el procediment establert a la normativa d’aplicació poden ser 

objecte d’actualització, mitjançant una addenda anual, quan a l’activitat encarregada i la 

contraprestació econòmica que s’hi derivi.  

 
Cinquena.- Mecanisme de seguiment, control i avaluació 
 
1. Les Parts han de constituir una Comissió Mixta de Seguiment, Control i Avaluació 

d’aquest Protocol. 

 
2. La Comissió ha de ser mixta i paritària en la seva composició, i estarà constituïda per 

tres persones de cadascuna de les Parts, entre elles un subdirector o una subdirectora 

de l’ACC i el o la cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 

Barcelona. 
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Els membres de la comissió poden ser renovats o substituïts per decisió de la part 
representada amb l’única obligació de comunicar els canvis a la major brevetat a l’altra 
part. 
 

3. La Comissió pot crear quan ho consideri necessari i motivadament subgrups de treball 

específics i cridar a les seves sessions a tècnics especialistes en la matèria tractada tot i 

que aquests no tindran dret a vot ni compten en aquests efectes. 

 
4. L’organització i el funcionament de la Comissió es regeix pel previst en aquest Protocol, 

per les normes internes que es puguin adoptar i, en el seu defecte o 

complementàriament, pel previst al capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
5. La Comissió, a més a més de les funcions específiques previstes en altres apartats 

d’aquest Protocol, ha de: 

- Resoldre els problemes derivats del desenvolupament, l’aplicació i la interpretació 

d’aquest Protocol i dels documents que se’n derivin. 

- Aprovar els plans d’actuació anuals que es puguin formalitzar d’acord amb aquest 

Protocol. 

- Proposar i impulsar procediments i instruments bilaterals que permetin un 

desenvolupament eficient d’actuacions conjuntes sobre les àrees d’interès conjunt. 

- Resoldre sobre la forma de terminació d’actuacions impulsades i les conseqüències 

que es puguin derivar en cas de resolució anticipada del Protocol. 

- Qualssevol d’altres assignades per les parts en el si de la pròpia Comissió. 

 
6. Per al compliment dels seus fins, aquesta Comissió Mixta de Seguiment, Control i 

Avaluació es reunirà, almenys, dues vegades l'any. Els representants de les Parts es 

responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits en aquest 

Protocol, i, al final de cada sessió, el secretari o secretària que es designi per les Parts 

ha d’aixecar Acta dels acords adoptats en cada reunió, la qual s’ha d’elevar 

immediatament després de la seva elaboració a les respectives Administracions.  

 
Sisena.- Règim Jurídic 
 
El Protocol té naturalesa administrativa i resta fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de 
contractes de les administracions públiques regint-se, per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i pels acords vàlidament adoptats en el 
marc de la Comissió prevista a la clàusula cinquena anterior, sens perjudici de l’aplicació de 
les disposicions generals de l'ordenament jurídic administratiu que siguin d’aplicació. 
 
Setena.- Resolució de controvèrsies litigioses 
 
Les controvèrsies que puguin derivar-se del Protocol s’han de resoldre de mutu acord entre 
les Parts en el si de la Comissió Mixta de Seguiment, Control i Avaluació o per acord dels 
respectius representants. En cas que els conflictes derivin en litigiosos, aquests seran de la 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu i, en concret, dels jutjats i 
tribunals de la ciutat de Barcelona.  
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Vuitena.- Vigència 
 
El Protocol és vigent des de l’endemà de la seva signatura per les dues Parts i té vigència 
indefinida llevat de resolució anticipada pels motius que s’indiquen a la clàusula novena 
següent.  
 
Novena.- Resolució del Protocol 
 
Són causes de resolució del Protocol, les següents:  
 
a) el mutu acord de les Parts que s’ha d’instrumentar de forma expressa. 

b) la denúncia unilateral, raonada i expressa, d’alguna de les Parts, efectuada en qualsevol 

moment i notificada electrònicament a l’altra Part. 

c) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment al desenvolupament 

del Protocol incloent-hi la derivada de l’extinció o la derogació de les entitats partícips o 

de la supressió o modificació substancial de les competències d’aquestes en la matèria 

objecte del Protocol. 

d) qualssevol altres previstes amb caràcter obligatori a les lleis d’aplicació. 

 
Desena.- Finançament 
 
Aquest Protocol no implica cap obligació ni compromís econòmic per a les Parts. No 
comporta cap nova despesa pressupostària ni implica augment de la despesa pública ni, 
conseqüentment, de despeses de personal. 
 
Onzena.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. Les Parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament de dades 

personals que puguin obtenir en cas d’implementar actuacions d’acord amb aquest 

Protocol 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 d’aquest Protocol es tractin dades 

personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables 

amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del 

mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 

 
2. Les Parts han de prendre les mesures i subscriure els acords que esdevinguin 

necessaris quan en l’execució d’aquest Protocol es formalitzin entre les parts instruments 

de col·laboració i cooperació que comportin tractaments de dades personals, 

especialment en aquells casos en què una part actuï en qualitat de responsable i l’altre 

com a encarregada del tractament. Aquests acords hauran d’establir, com a mínim: 

l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals, 

les categories d'interessats i les obligacions i els drets del responsable. 

 
3. Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 

Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores: 
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- Per part de l’Agència Catalana del Consum: lopd.acc@gencat.cat 

- Per part de la Diputació de Barcelona: dpd@diba.cat 

 
I per a que consti, en prova de conformitat i consentiment amb el contingut d’aquest 
Protocol, les parts el signen digitalment a la data que consta al respectiu segell electrònic.” 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
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