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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 9 DE JUNY DE 2022 

 
El 9 de juny de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyors Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc Verdaguer Montanyà (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), 
Valentí Junyent Torras (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás, i el director de serveis de secretaria-adjunt a la 
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Lluïsa Moret 
Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Laura Pérez Castaño (ECG) i 
els diputats senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Joan Carles Garcia Cañizares 
(JUNTS), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, dona la benvinguda al diputat senyor Marc 
Verdaguer, que s’incorpora com a membre de la Junta de Govern i hi assisteix avui per 
primera vegada. Tot seguit 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 26 de maig de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/13283). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 283/2021, d’1 d’octubre, 
dictat en el procediment ordinari núm. 187/2015-M1, interposat per l’empresa 
TRESENS E HIJOS, SL, en acordar declarar la caducitat en la instància i tenir 
per desistida la mercantil de la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 21 de juliol de 
2014, que va aprovar la modificació de la classificació i qualificació del sòl de la 
finca núm. 2, propietat de dita mercantil, en la relació de béns i drets necessaris 
per a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de la intersecció 
de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al TM de Montcada i Reixac (Exp. núm. 
2015/0004941). 

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

Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 11/2020, de 27 de gener, 
dictat en el procediment ordinari núm. 381/2015, interposat per la FUNDACIÓ 
ACSAR, en declarar la caducitat de la instància de la demanda promoguda 
contra la desestimació de les al·legacions formulades per dita fundació en el 
tràmit d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció, iniciat 
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de 
novembre de 2014 i finalitzat per Acord de 26 de novembre de 2015 (Exp. núm. 
2016/0001478). 

 
5. 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. 29 de Barcelona, núm. 334/2019, de 10 de setembre, dictada 
en el procediment núm. 905/2017, interposat per la senyora XXX, en desestimar 
la demanda promoguda per la recurrent en matèria de prestacions de seguretat 
social, per considerar que l’actora podia desenvolupar les tasques fonamentals 
de la seva professió d’auxiliar de clínica/auxiliar geriàtrica, i que ha estat 
confirmada per la Sentència dictada el 3 de juliol de 2020 en el recurs de 
suplicació núm. 733/2020, per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Exp. núm. 2017/0012596). 

 
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. 8 de Barcelona, núm. 30/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-A, 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 
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2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0019146). 

 
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. 15 de Barcelona, núm. 12/2022, de 14 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-F, 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. 2018/0019928). 

 
8. 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. 14 de Barcelona, núm. 22/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 439/2018-B, 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 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. 2019/0005080). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable parcialment als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 
342/2021, de 21 de juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 387/2018-A, 
interposat les senyores XXX, XXX i XXX, en estimar parcialment la demanda 
promoguda contra el Decret de la Presidència, núm. 8178/2018, d’1 d’agost, que 
estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX, com a conseqüència de 
l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera BV-1037, quan 
va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora (Exp. núm. 
2019/0005429). 

 
10. 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 Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 298/2021, de 16 de 
novembre, dictada en el procediment abreujat núm. 229/2019-BR, interposat per 
la senyora XXX, el Sr. XXX i FENIX DIRECTO, en estimar la demanda 
promoguda contra el Decret de la Presidència núm. 3958/2019, de 29 de març, 
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que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut 5 de febrer de 2017, a 
la carretera B-224z, a l’altura del punt quilomètric 15+100, a causa, segons 
s’afirma, de la caiguda d’un arbre a la calçada, en el moment que circulava per 
aquell punt el vehicle amb matrícula , propietat de la senyora XXX (Exp. 
núm. 2019/0018680). 

 
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. 2 de Barcelona, núm. 23/2022, de 9 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent el 24 de gener 
de 2020, pels danys materials derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 
23 d’octubre de 2019, sobre les 5.50 hores, en la carretera BV-5159 (a l’altura 
del PK 3,800) quan la motocicleta amb matrícula que conduïa va caure al 
terra, segons s’afirma, a causa de la gran quantitat de fang i pedres que havia 
sobre la calçada. La sentència va condemnar el recurrent a pagar 300 euros en 
concepte de costes processals (Exp. núm. 2021/0003410). 

 
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. 7 de Barcelona, núm. 45/2022, de 15 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, interposat per 
l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda 
contra el Decret de la Presidència núm. 7472/2021, de 6 de juliol, que 
desestimava 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 (Exp. núm. 
2021/0019135). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9461/2021, de 8 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 11 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 554/2020-A, interposat per la senyora XXX, contra la 
Diputació de Barcelona en reclamació de quantitat (Exp. núm. 2020/0016797). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9965/2021, de 20 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-2B, 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 
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nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0017710). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10223/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-
BR, 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. 2021/0001560). 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10221/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 234/2020-D, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,  
que desestimà el recurs de reposició interposat 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. 2021/0017043). 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10383/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-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. 
2021/0001833). 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 74/2022, de  14 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 427/2021-M, interposat per la 
senyora XXX, contra el Decret núm. 2175/2020, de 6 de març, 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. 
2021/0024257). 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2338/2022, de 4 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.15 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 429/2021-F, 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, 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. 2022/0004758). 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11262/2021, de 18 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 363/2020-A, interposat per la 
senyora XXX, contra el Decret núm. 5861/2020, de 19 de juny, de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, pel qual es 
desestimà la sol·licitud de la recurrent de declaració de fixesa respecte a la 
darrera plaça que ocupa, en virtut de nomenament interí, o, subsidiàriament, la 
declaració d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2021/0003820). 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10905/2021, de 8 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 375/2020-B, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
del recurrent de declaració de fixesa respecte la darrera plaça que ocupa o, 
subsidiàriament, la seva declaració d’indefinit no fix (Exp. núm. 2021/0018176). 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10133/2021, de 22 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 279/2021-C, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 d’abril de 2021, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició de la sol·licitant en què insta aquesta diputació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionària interina, així com a reconèixer-li la condició de 
funcionària de carrera i, subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o 
equiparable a funcionària de carrera. (Exp. núm. 2021/0016811). 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10130/2021, de 22 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 396/2020-
1A, interposat per la senyora XXX, contra l’acte presumpte de desestimació, per 
silenci administratiu, del recurs d’alçada presentat el 29 de juny de 2020 envers 
el cessament de la reclamant com a funcionària interina A1 (Exp. núm. 
2021/0017855). 

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7573/2021, de 8 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona en el 
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procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 130/2021-A, 
interposat per la senyora XXX, contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua, i la Diputació 
de Barcelona, en reclamació de determinació de contingència en matèria de 
prestacions (Exp. núm. 2021/0009306). 

 
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10772/2021, de 7 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 239/2021-A, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP contra el Decret de 18 de 
març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals, en el qual desestimava la petició de modificació del contracte de 
serveis de la direcció d'obra, del projecte constructiu d’urbanització i endegament 
de la riera de Vallvidrera, al sector de can Borrull, carretera BV-1462 entre el PK 
6+750 i el PK 7+580 TM Sant Cugat del Vallès, amb increment del preu (Exp. 
núm. 2021/0016686). 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5279/2022, de 9 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer, en qualitat de perjudicada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 944/2021-K, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció 
núm. 21 de Barcelona contra els senyors XXX, XXX, XX, XXX, XXX, XX, XXX, 
XX i XXX, pels danys ocasionats a l’immoble propietat de la Diputació de 
Barcelona situat al carrer Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, pels quals es 
reclamen 3.376,57 € (Exp. núm. 2021/0017560). 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12972/2021, de 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 9 de 
Barcelona en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
739/2021-E, interposat per la senyora XXX, contra la Diputació de Barcelona en 
reclamació y reconeixement de la situació d’incapacitat permanent en grau 
d’absoluta, derivada de malaltia comuna o accident laboral, per agravament de la 
seva anterior situació d’incapacitat permanent total (Exp. núm. 2021/0021345). 

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

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades 
amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2022, per un import 
total de 60.000 € (Exp. núm. 2022/0000274). 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, en el marc de la creació del Centre Internacional per a 
la Innovació en els Serveis Públics (Exp. núm. 2022/13926). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, actualitzar el 

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

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

inclusió de nous recursos en 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, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0022828). 

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

requeriment presentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat contra la 
resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Central de 
Subministraments, en el qual s’estableixen les condicions de participació en el 
Sistema Central d’Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya 
(Exp. 2022/0010156). 

 
Servei de Programació 
 
34. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 

de l’informe de seguiment del pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 
2022 (Exp. núm. 2021/0012899). 

 
Caixa de Crèdit 
 
35. CALAF. 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 Calaf, per 
a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0012703). 

 
36. CANYELLES. 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 Canyelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0012344). 
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37. CASTELLVÍ DE LA MARCA. 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 la Marca, per a finançar l'actuació local “Nova casa 
consistorial. Fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0012011). 

 
38. CORBERA DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Projectes 
de remodelació via pública, parcs infantils i voreres”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011806). 

 
39. MONTMELÓ. 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 Montmeló, 
per a finançar l'actuació local “Inversions piscines municipals”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012654). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.532,87 €, a l'Ajuntament d’Olvan, per 
a finançar l'actuació local “Adquisició del nou Local Social de Cal Rosal”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012438). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Adequació instal·lacions elèctriques Pere Calders”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012476). 

 
42. SANT ANTONI DE VILAMAJOR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, per a finançar l'actuació local “Reforma 
de l'edifici cuina-menjador de l'Escola Joan Casas”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013123). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
43. CALDES D’ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 4.446,94 €, a l'Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0011118).  
 

44. MATARÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import de 246.902,22 €, a l'Ajuntament de Mataró, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009409).  
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45. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 44.554,06 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0011122).  

 
46. SANT CELONI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 74.656,06 €, a l'Ajuntament de Sant 
Celoni, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010782).  

 
47. SANTA COLOMA DE GRAMENET. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 46.117,08 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/00010745). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement 

de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 42 factures 
d’ENERGIA XXI COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA, SLU, vinculades 
als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament 
gestionats per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària (Exp. núm. 
2022/0011419). 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 

determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, de 
Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de 30 de maig de 2019, a favor de l’Associació Promotora 
del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, la Bonne, amb 
efectes des del 26 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 (Exp. núm. 
2019/0005343).  

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar els 

protocols de gestió que es seguiran en la preparació dels expedients 
patrimonials i restar assabentada del Pla de gestió Activa del Patrimoni, 
presentat pel la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i Planificació 
dels béns immobles de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0005395). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Perafita i el Consell Comarcal d’Osona, relatiu a les obres del projecte executiu 
“Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita. Perafita” (Exp. núm. 
2019/18388). 

 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte de 
concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a 
Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 
2011/17). 

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

definitivament i parcialment la subvenció atorgada, de l'any 2019, a l'Institut 
Escola Pepa Colomer, per a fer estades als equipaments pedagògics existents 
als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per un import de 556,50 €, i reconèixer el crèdit, autoritzar i disposar 
la despesa per les subvencions atorgades per un import de 2.562 € (Exp. núm. 
2018/18687).  

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
d'Olèrdola, l’Ajuntament de Canyelles i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
mitjançant el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per a potenciar el coneixement 
i la difusió del patrimoni històric i natural del conjunt monumental d'Olèrdola i del 
parc d'Olèrdola (Exp. núm. 2022/0012686). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals 
públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per un import 
total de 405.000 € (Exp. núm. 2022/11656). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de maig de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 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 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/13283).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

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

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

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord 92/2019, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de 
juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord 96/2019), per la Junta de Govern en sessió de 26 
de setembre de 2019 (acord 344/2019), per Decret urgent de la Presidència 
10582/2019, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern 435/2019, 
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència 
11029/2019, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 477/2019, 
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10 
d’octubre de 2019 (acord 434/2019), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre 
de 2019 (acord 478/2019), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de 
2019 (acord 590/2019), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2019 
(acord 630/2019), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020 (acord 
8/2020), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord 37/2020), 
per Decret urgent de la Presidència 2305/2020, de 10 de març, –ratificat per acord de 
la Junta de Govern 150/2020, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–, per Decret de 
la Presidència 2469/2020, de 13 de març de 2020, per la Junta de Govern en sessió 
de 30 de juliol de 2020 (acord 326/2020), per la Junta de Govern en sessió de 17 de 
setembre de 2020 (acord 404/2020), per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
novembre de 2020 (acord 532/2020), per la Junta de Govern en sessió de 26 de 
novembre de 2020 (acord 581/2020), per la Junta de Govern en sessió de 28 de gener 
de 2021 (acord 9/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
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(acord 54/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (acord 
92/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (acord 171/2021), 
per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 246/2021), per Decret 
urgent de la Presidència 6627/2021, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de 
Govern 346/2021, adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern 
en sessió de 30 de juny de 2021 (acord 345/2021), per la Junta de Govern en sessió 
de 15 de juliol de 2021 (acord 417/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 de 
juliol de 2021 (acord 457/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre 
de 2021 (acord 659/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 
2021 (acord 693/2021), per la Junta de Govern en sessió de 9 de desembre de 2021 
(acord 710/2021), per la Junta de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021 
(acord 740/2021), per Decret de la Presidència 912/2020, de 4 de febrer de 2022, per 
la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer de 2022 (acord 39/2022), per la Junta de 
Govern en sessió de 24 de febrer de 2022 (acord 60/2022), per la Junta de Govern en 
sessió de 10 de març de 2022 (acord 97/2022), per Decret urgent de la Presidència 
3130/2022, de 22 de març, –ratificat per acord de la Junta de Govern 134/2022, 
adoptat en sessió de 31 de març de 2022– i per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
maig de 2022 (acord 260/2022). 
 
En data 11 de maig de 2022, la Secretaria General de la Diputació de Barcelona ha 
rebut una comunicació procedent de la seva Gerència de Serveis d’Educació en què 
sol·licita la designació de representants de la corporació, titular i suplent, en el Ple del 
Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers, creat de 
conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els 
articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
administracions locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Les persones que es proposa designar al Ple del Consell són les següents: 
 

 Sra. Francesca Alaminos Escoz (titular), Gerenta dels Serveis d’Educació 

 Sra. Neus Gómez Mataran (suplent), Tècnica assessora de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

 
En data 25 de maig de 2022, s’ha detectat la necessitat de modificar les designacions 
efectuades per Acord de Junta de Govern 60/2022, de 24.2.2022, en la Comissió 
Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en tant que s’hi van 
designar un titular i un suplent, enlloc de dos titulars, d’acord amb l’article 15.2 dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Altrament, es considera necessari modificar la representació suplent del Ple de les 
Taules Territorials d’Infància de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, per 
a la que es proposa a la Sra. Elena Lledós Monsó, Gerenta de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania. 
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A més, s’ha detectat la necessitat de designar un representant suplent de la Diputació 
de Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la societat Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.). La persona proposada 
és el Sr. Carles Barnés Garcia, Cap del Servei de Contractació. 
 
En data 28 d’abril de 2022, el Sr. Josep Arimany Manso va deixar d’ostentar, per 
renúncia, la condició de diputat de la Diputació de Barcelona, raó per la qual és 
procedent designar nous representants de la corporació en els ens participats en què 
aquest es troba designat. 
 
Les persones que es proposa designar enlloc del Sr. Arimany als òrgans de govern 
dels ens participats que es detallen a continuació són les següents: 
 

 Consorci Localret: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà, President delegat de l'Àrea 
d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 

 Fundació Privada pel foment de la Societat del Coneixement: Sr. Marc 
Verdaguer i Montanyà, President delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial 

 Federació de Municipis de Catalunya: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà, 
President delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

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

 Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers 
 
Es designen com a vocals, titular i suplent, de la Diputació de Barcelona en el Ple del 
Consell de Formació Professional i l’Ocupació de Granollers, d’acord amb els 
articles 7 i 13 dels seus estatuts, els/les quals poden tenir o no la condició de 
diputat/ada, les persones següents: 
 

- Titular: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació 
- Suplent: Sra. Neus Gómez Mataran, Tècnica assessora de l’Àrea 

d’Educació, Esports i Joventut 
 
SEGON. Modificar la designació la representació de la Diputació de Barcelona en els 
ens i en els termes següents: 
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A).- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons i Vendrell, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 24 de febrer de 2022 (AJG 
60/22), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i designar-lo com a 
representant titular en aquest mateix òrgan col·legiat. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
resta de la manera següent: 
 

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

 
B).- Taula Nacional de la Infància de Catalunya 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. José Muñoz Luque, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Ple de les 
Taules Territorials d’Infància i designar la Sra. Elena Lledós Monsó per substituir-
lo en aquesta representació suplent. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Taula Nacional de la Infància de Catalunya resta 
de la manera següent: 
 

Primer. Els representants, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita al 
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Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en 
qualitat de vocals, les quals, d’acord amb l’art. 4.5.h) del Decret 250/13, de 
12.11.2013, que regula el funcionament i composició de la Taula, poden tenir o no 
la condició de diputats/ades, i han de desenvolupar polítiques d’infància i 
adolescència, són: 
 
Titular: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
Suplent: Sra. Teresa Llorens Carbonell 
 
Segon. Els representants, titular i suplent, que han de representar la Diputació de 
Barcelona en el Ple de les Taules Territorials d’Infància, o altres òrgans que 
corresponguin d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, en 
qualitat de vocals, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, 
d’acord amb l’art. 10 del Decret 250/13, de 12.11.2013, són:  
 
Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell  
Suplent: Sra. Elena Lledós Monsó 

 
C).- Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.) 
 
1.- Designar com a representant suplent del representant titular de la Diputació de 
Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la societat Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.), Sr. Carles Ruiz 
Novella, la persona següent:  
 

 Sr. Carles Barnés Garcia, Cap del Servei de Contractació 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la societat 
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.), resta de 
la manera següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la societat Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.), les quals poden 
tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb el que disposen els articles 9.c) 
i 28 dels estatuts de la societat, són:  
 
Titular: Sr. Carles Ruiz Novella, president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns.  
Suplent: Sr. Carles Barnés Garcia, Cap del Servei de Contractació. 

 
D).- Consorci LOCALRET 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Arimany Manso, efectuada per 
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acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular en l’Assemblea General i la Comissió Delegada 
del Consorci LOCALRET, i designar el Sr. Marc Verdaguer i Montanyà per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET resta de la manera següent: 
 

Primer.- La persona titular que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el 
Consorci LOCALRET com a vocal en el Plenari de l’Assemblea General, el qual ha 
de tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 13.1.b) dels seus estatuts, és: 
 
Titular: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
 
Segon.- La persona titular que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el 
Consorci LOCALRET com a vocal en la Comissió Delegada, el qual ha de tenir la 
condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 14.1.e) dels seus estatuts, és: 
 
Titular: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
 
Tercer. Es proposa al Consorci el nomenament de la Sra. Pilar Díaz Romero, 
Diputada adjunta a l’Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions 
Internacionals, com a vocal del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, el 
qual ha de tenir la condició de diputat/ada d’acord amb l'art. 18 dels seus estatuts, 
així com el seu nomenament com a vicepresidenta del Consorci, càrrec pel qual 
s’integrarà també en la Comissió Executiva. 
 

E).- Fundació Privada pel foment de la Societat del Coneixement 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Arimany Manso, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a patró representant en el Patronat de la Fundació Privada pel foment 
de la Societat del Coneixement, i designar el Sr. Marc Verdaguer i Montanyà per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada pel foment de la Societat del 
Coneixement resta de la manera següent: 
 

Primer. Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat, 
el qual pot o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 16 dels seus 
estatuts, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.  
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La persona designada és Sr. Marc Verdaguer i Montanyà.  
 
Segon.- D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a 
patró suplent, per absència del titular, al Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller. 

 
F).- Federació de Municipis de Catalunya 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Arimany Manso, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 27 de maig de 2021 (AJG 
246/21), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
transparència (Àrea de bon govern), en la Comissió de funció pública (Àrea 
d’administració) i en la Comissió d'agenda digital (Àrea de bon govern) de la 
Federació de Municipis de Catalunya i designar el Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, d’acord amb les modificacions realitzades, que la representació de la 
Diputació de Barcelona en la Federació de Municipis de Catalunya resta de la 
manera següent: 
 

Primer.- Els representants d’aquesta corporació en les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-2023 a l’empara de les 
previsions de l’article 16 dels seus estatuts, els quals han de tenir la condició de 
membres electes de la Diputació de Barcelona, són: 

 

 Comissió d’Educació (Àrea de cohesió social) 
Representant: Sr. Josep Monràs Galindo 

 

 Comissió de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 
Representant: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 

 

 Comissió de Funció Pública  (Àrea d'administració) 
Representant: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 

 

 Comissió de Seguretat i Protecció Civil (Àrea d’Administració) 
Representant: Sr. Rubén Guijarro Palma 

 

 Comissió de Política Territorial / Urbanisme (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 

 

 Comissió d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 

 

 Comissió de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 
Representant: Sra. Ana María Martínez Martínez 
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 Comissió de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de promoció 
econòmica) 
Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 

 

 Comissió d’Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 
Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 

 

 Comissió de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) 
Representants: Sr. Javier Silva Pérez 

 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 

 Comissió d’Esports (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sr. David Escudé Rodríguez 

 

 Comissió d’Agenda Digital (Àrea de bon govern) 
Representant: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 

 

 Comissió de Transparència (Àrea de bon govern)  
Representant: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 

 
Segon.- Els representants d’aquesta corporació en els consells tècnics assessors 
creats en el si de l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya per al 
període 2020-2023, a l’empara de les previsions de l’article 16 dels seus estatuts, 
els quals no han de tenir la condició de membres electes de la Diputació de 
Barcelona, són: 

 

 Consell Tècnic Assessor de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 
Representant:  Sra. Teresa Llorens Carbonell 

 

 Consell Tècnic Assessor de Sanitat, Salut Pública i Consum (Àrea de cohesió 
social) 
Representants: Sra. Catalina Chamorro Moreno 

Sr. Carlos Ruiz Benito 
Sra. Alba Llorens Hidalgo 

 

 Consell Tècnic Assessor d'Educació (Àrea de cohesió social) 
Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 

 

 Consell Tècnic Assessor de Funció Pública (Àrea d'administració) 
Representant: Sra. Nicolasa Pérez Sánchez 

 

 Consell Tècnic Assessor de seguretat i protecció civil (Àrea d'administració) 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 

     Sra. Isabel Alonso Fernández 
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 Consell Tècnic Assessor de Política territorial / Urbanisme (Àrea de territori i 
sostenibilitat) 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 

 Sr. Ferran Barba Boada 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representants: Sr. David Mongil Juarez 

Sra. Maria Xalabarder Aulet 
Sra. Isabel Ezpeleta García 

 

 Consell Tècnic Assessor de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 

 Consell Tècnic Assessor de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de 
promoció econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 

 Consell Tècnic Assessor d'Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 

 Consell Tècnic Assessor de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les 
persones) 
Representants: Sra. Olga López Miguel 

 Sr. Francesc X. Menéndez Pablo 
 Sr. Pere Pastallé Sucarrats 
 Sra. Teresa Sambola Ferré 
 Sra. Núria Lomas Pasqual  
 Sra. Marta Cano Vers 

 

 Consell Tècnic Assessor d'Esports (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 

 

 Consell Tècnic Assessor d'Agenda Digital (Àrea de bon govern) 
Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 

 

 Consell Tècnic Assessor de Transparència (Àrea de bon govern) 
Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Interculturalitat/Diversitat (Àrea de progrés i 
desenvolupament) 
Representant: Sra.Teresa Llorens Carbonell 

 

 Consell Tècnic Assessor de Dona (Àrea de dona) 
Representant: Sra. Elena Lledós Monsó 
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Tercer.- D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de 
Catalunya, la representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
la Federació, és la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 283/2021, d’1 d’octubre, 
dictat en el procediment ordinari núm. 187/2015-M1, interposat per l’empresa 
TRESENS E HIJOS, SL, en acordar declarar la caducitat en la instància i tenir per 
desistida la mercantil de la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 21 de juliol de 
2014, que va aprovar la modificació de la classificació i qualificació del sòl de la 
finca núm. 2, propietat de dita mercantil, en la relació de béns i drets necessaris 
per a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de la intersecció 
de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al TM de Montcada i Reixac (Exp. núm. 
2015/0004941).- 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, ha seguit el procediment 
ordinari núm. 187/2015-M1 interposat per l’empresa TRESENS E HIJOS, SL, contra el 
Decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 21 de juliol 
de 2014, que va aprovar la modificació de la classificació i qualificació del sòl de la 
finca núm. 2, propietat de dita mercantil, en la relació de béns i drets necessaris per a 
l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de la intersecció de les 
carreteres BV-5011 i BV-5001, al TM de Montcada i Reixac. 
 
Quant aquest assumpte, escau tenir present que el 5 de juliol de 2021, el Jutjat va 
donar trasllat a les parts perquè formulessin al·legacions sobre l’aixecament de la 
suspensió que s’havia prèviament acordat, sense que es formulés cap al·legació, ni 
l’actora hagi dut a terme cap actuació processal. 
 
Així les coses, el Jutjat per Decret núm. 238/2021, d’1 d’octubre, recaigut en el 
procediment ordinari núm. 187/2015-M1, ha tingut per desistits als actors, així com ha 
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declarat la caducitat en la instància i la finalització del procediment, amb arxiu de les 
actuacions.  
 
Així ho preveuen els articles 237 i 240.2 de la Llei d’enjudiciament civil, que són 
d’aplicació supletòria en la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la 
disposició final primera de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Aquest decret ha esdevingut ferm, en no haver-se formulat cap recurs. 
 
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 ferm núm. 238/2021, d’1 
d’octubre, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, recaigut en 
el procediment ordinari núm. 187/2015-M1, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar declarar la caducitat en la instància i tenir per desistida a la 
mercantil TRESENS E HIJOS, SL de la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 21 de juliol de 2014,  que 
va aprovar la modificació de la classificació i qualificació del sòl de la finca núm. 2, 
propietat de dita mercantil, en la relació de béns i drets necessaris per a l’execució de 
les obres del projecte constructiu de millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 
i BV-5001, al TM de Montcada i Reixac. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 11/2020, de 27 de gener, 
dictat en el procediment ordinari núm. 381/2015, interposat per la FUNDACIÓ 
ACSAR, en declarar la caducitat de la instància de la demanda promoguda 
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contra la desestimació de les al·legacions formulades per dita fundació en el 
tràmit d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció, iniciat 
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de 
novembre de 2014 i finalitzat per Acord de 26 de novembre de 2015 (Exp. núm. 
2016/0001478).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona se seguia el 
procediment ordinari núm. 381/2015-F1, a instancia de la FUNDACIÓ ACSAR contra 
la desestimació presumpta de les al·legacions formulades per dita fundació en el tràmit 
d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció iniciat per Acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de novembre de 2014 i 
finalitzat per Acord de 26 de novembre de 2015, el qual, entre d’altres qüestions, 
donava resposta expressa a aquelles al·legacions en el sentit que van ser presentades 
fora de termini i, a més, que no aportaven cap evidència nova que modifiquessin les 
condicions de la proposta de resolució; 
 
Atès que la part actora va sol·licitar la suspensió del procediment, que es va acordar 
pel període de 60 dies, i que va transcorre dit termini sense que cap de les parts no en 
demanés la represa, el Jutjat va acordar-ne l’arxiu provisional per Decret judicial d’1 de 
setembre de 2016. 
 
Vist que havien transcorregut més de dos anys des de l’arxiu provisional sense dur-se 
a terme cap actuació processal, per Decret judicial núm. 11/2020, de 27 de gener, el 
Jutjat acorda la caducitat de la instància i l’acabament del procediment. 
 
Atès que la part actora formula recurs de revisió, per Interlocutòria de 9 de març de 
2020 el Jutjat desestima el recurs i confirma el decret impugnat; i vist que, al seu torn, 
la mateixa part actora interposa recurs de reposició contra dita interlocutòria, el qual es 
desestima per Interlocutòria de 15 de juliol de 2020, ha esdevingut ferm el Decret 
judicial núm.11/2020, de 27 de gener, que declara la caducitat de la instància.  
 
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. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 11/2020, de 27 de 
gener, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, favorable als 
interessos de la Diputació -confirmat en seu de recurs de revisió per la Interlocutòria 
de 9 de març de 2020 i en seu de recurs de reposició per la Interlocutòria de 15 de 
juliol de 2020-, que ha esdevingut ferm i que declara la caducitat de la instància en el 
recurs ordinari núm. 381/2015, interposat per la FUNDACIÓ ACSAR contra la 
desestimació presumpta de les al·legacions formulades per dita fundació en el tràmit 
d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció iniciat per Acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de novembre de 2014 i 
finalitzat per Acord de 26 de novembre de 2015, el qual, entre d’altres qüestions, 
donava resposta expressa a aquelles al·legacions en el sentit que van ser presentades 
fora de termini i, a més, que no aportaven cap evidència nova que modifiquessin les 
condicions de la proposta de resolució. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 
5.- 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. 29 de Barcelona, núm. 334/2019, de 10 de setembre, dictada 
en el procediment núm. 905/2017, interposat per la senyora XXX, en desestimar 
la demanda promoguda per la recurrent en matèria de prestacions de seguretat 
social, per considerar que l’actora podia desenvolupar les tasques fonamentals 
de la seva professió d’auxiliar de clínica/auxiliar geriàtrica, i que ha estat 
confirmada per la Sentència dictada el 3 de juliol de 2020 en el recurs de 
suplicació núm. 733/2020, per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Exp. núm. 2017/0012596).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Social núm. 29 de Barcelona va dictar la sentència núm. 334/2019 de 10 de 
setembre de 2019, en el procediment núm. 905/2017, que desestima íntegrament la 
demanda formulada per la senyora XXX contra l’Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesoreria General de la Seguridad Social, Diputació de Barcelona, Mutua 
Activa 2008 i Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
en matèria de prestacions de seguretat social, per considerar que l’actora podia 
desenvolupar les tasques fonamentals de la seva professió d’auxiliar de clínica/auxiliar 
geriàtrica. Aquesta sentència és ferma, ja que ha estat confirmada per la sentència 
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dictada el 3 de juliol de 2020 en el recurs de suplicació núm. 733/2020, per la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
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 núm. 334/2019, de 10 
de setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 29 de Barcelona en el procediment núm. 
905/2017, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en desestimar la 
demanda promoguda per la senyora XXX, en matèria de prestacions de seguretat 
social, per considerar que l’actora podia desenvolupar les tasques fonamentals de la 
seva professió d’auxiliar de clínica/auxiliar geriàtrica, i que ha estat confirmada per la 
sentència dictada el 3 de juliol de 2020 en el recurs de suplicació núm. 733/2020, per 
la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 29 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. 8 de Barcelona, núm. 30/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-A, 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. 2018/0019146).- 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. 8 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 30/2022 de 24 de març, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
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declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 401/2018-A, interposat pel senyor XXX contra la resolució 
de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers el Decret 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 el 24 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 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. 30/2022, dictat el 24 de 
març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 401/2018-A, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en 
tenir per desistit al senyor XXX i declarar 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 
envers 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. 8 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. 15 de Barcelona, núm. 12/2022, de 14 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-F, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
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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. 2018/0019928).- 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. 15 de Barcelona, mitjançant Decret 12/2022, 
de 14 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. 395/2018-F que va interposar el senyor XXX (expt. 
2018/0019928) contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret 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 el 14 de febrer de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 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. 12/2022, dictat el 14 de 
febrer pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 395/2018-F, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en 
tenir per desistit al senyor XXX i declarar 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 
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envers el Decret 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. 15 de 
Barcelona.” 
 
8.- 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. 14 de Barcelona, núm. 22/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 439/2018-B, 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 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. 2019/0005080).- 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, mitjançant Decret  
núm. 22/2022 de 24 de març, 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. 439/2018-B, interposat pel senyor XXX contra la resolució 
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 envers el Decret de 15 de juny 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 el 24 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 22/2022, dictat el 24 de 
març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 439/2018-B, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en 
tenir per desistit al senyor 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 
envers la resolució de 15 de juny 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. 14 de 
Barcelona.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable parcialment als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 
342/2021, de 21 de juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 387/2018-A, 
interposat les senyores XXX, XXX i XXX, en estimar parcialment la demanda 
promoguda contra el Decret de la Presidència, núm. 8178/2018, d’1 d’agost, que 
estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX, com a conseqüència 
de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera BV-1037, quan 
va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora (Exp. núm. 
2019/0005429).- 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. 16 de Barcelona, per sentència núm. 
342/2021, de 21 de juliol, recaiguda en el procediment ordinari núm. 387/2018-A, ha 
estimat parcialment la demanda promoguda per les senyores XXX, XXX i XXX, contra 
el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8178, d’1 d’agost de 
2018, que estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX com a conseqüència de 
l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera BV-1037, quan va 
impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora. 
 
Les reclamants interessaven una indemnització de 269.487,66 euros, pels danys i 
perjudicis derivats de la mort del senyor XXX, a conseqüència del mal funcionament 
del servei públic inherent a la gestió de la carretera BV-1037 per part de la Diputació 
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de Barcelona, de la qual és titular, per considerar que aquesta no ha adoptat les 
mesures de manteniment, conservació i senyalització pertinents de la carretera. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha estimat parcialment la 
demanda, dicta una sentència parcialment favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona i determina que les senyores XXX, XXX i XXX tenen dret a cobrar una 
indemnització de 115.993,83 euros ja que entén que hi ha una concurrència de culpes 
del 50% pel fet que la causa principal de l’accident va ser la conducta del conductor de 
la motocicleta que circulava a una velocitat excessiva mentre que l’agreujament de les 
lesions derivades de l’accident, es imputable a la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de la pòlissa d’assegurances subscrita amb la companyia asseguradora AXA, 
la Diputació de Barcelona abonarà la quantitat de mil tres-cents euros (1.300 euros) en 
concepte de franquícia i la resta de la indemnització serà abonada per la companyia 
asseguradora. 
 
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 Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 342/2021, de 21 de juliol, recaiguda en el 
procediment ordinari núm. 387/2018-A, favorable parcialment als interessos de la 
Diputació, en estimar parcialment la demanda promoguda per les senyores XXX, XXX i 
XXX, contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8178, d’1 
d’agost de 2018, que estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor XXX com a 
conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera  
BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora. 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
 
10.- 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 Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 
298/2021, de 16 de novembre, dictada en el procediment abreujat núm. 229/2019-
BR, interposat per la senyora XXX, el Sr. XXX i FENIX DIRECTO, en estimar la 
demanda promoguda contra el Decret de la Presidència núm. 3958/2019, de 29 
de març, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut 5 de 
febrer de 2017, a la carretera B-224z, a l’altura del punt quilomètric 15+100, a 
causa, segons s’afirma, de la caiguda d’un arbre a la calçada, en el moment que 
circulava per aquell punt el vehicle amb matrícula , propietat de la senyora 
XXX (Exp. núm. 2019/0018680).- 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. 
298/2021, de 16 de novembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 229/2019-
BR, ha estimat la demanda promoguda per la senyora XXX, el senyor XXX i l’entitat 
FENIX DIRECTO, contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 3958, de 29 de març de 2019, que desestimà la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 5 de febrer de 2017, a la carretera B-224z, a l’altura del punt quilomètric 
15+100, a causa, segons s’afirma, de la caiguda d’un arbre a la calçada, en el moment 
que circulava per aquell punt el vehicle amb matrícula , propietat de la senyora 
XXX. 
 
L’objecte del debat es va centrar en determinar si es donava la relació de causalitat 
necessària entre el funcionament del servei públic i els danys produïts. 
 
El Jutjat entén que s’ha acreditat una evident negligència per part de la Diputació de 
Barcelona, perquè la caiguda d’un arbre revela defectes en la vigilància i manteniment. 
 
La Sentència estima el recurs, anul·la el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 3958, de 29 de març de 2019, i reconeix a la senyora XXX, al senyor 
XXX i a l’entitat FENIX DIRECTO, el dret a percebre de la corporació una 
indemnització total de 10.894,92 euros, més els interessos legals, des de la data de 
presentació de la reclamació en via administrativa fins al seu pagament. També 
condemna a costes a la Diputació, sense limitació de quantia. 
 
Aquesta sentència, és ferma perquè 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. 
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En virtut de la pòlissa d’assegurances subscrita amb la companyia asseguradora AXA, 
la Diputació de Barcelona abonarà la quantitat de tres-cents euros (300 euros) en 
concepte de franquícia i la resta de la indemnització serà abonada per la companyia 
asseguradora. 
 
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 núm. 229/2021, de 
16 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, recaiguda 
en el procediment abreujat núm. 229/2019-BR, que no ha estat favorable als 
interessos de la Diputació, en estimar la demanda promoguda per la senyora XXX, el 
senyor XXX i l’entitat FENIX DIRECTO, contra el Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 3958, de 29 de març de 2019, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut 5 de febrer de 2017, a la carretera B-224z, a 
l’altura del punt quilomètric 15+100, a causa, segons s’afirma, de la caiguda d’un arbre 
a la calçada, en el moment que circulava per aquell punt el vehicle amb matrícula , 
propietat de la senyora XXX. 
 

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. 2 de Barcelona, núm. 
23/2022, de 9 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
recurrent el 24 de gener de 2020, pels danys materials derivats de l’accident de 
circulació ocorregut el dia 23 d’octubre de 2019, sobre les 5.50 hores, en la 
carretera BV-5159 (a l’altura del PK 3,800) quan la motocicleta amb matrícula 

 que conduïa va caure al terra, segons s’afirma, a causa de la gran quantitat 
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de fang i pedres que havia sobre la calçada. La sentència va condemnar el 
recurrent a pagar 300 euros en concepte de costes processals (Exp. núm. 
2021/0003410).- 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. 2 de Barcelona per Sentència núm. 23/2022, 
dictada el 9 de febrer en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, ha desestimat el recurs interposat pel senyor 
XXX contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent el 24 de gener de 2020 pels danys 
materials derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 23 d’octubre de 2019, 
sobre les 5.50 hores, en la carretera BV-5159 (a l’altura del PK 3,800) quan la 
motocicleta amb matrícula  que conduïa va caure al terra, segons s’afirma, a 
causa de la gran quantitat de fang i pedres que havia sobre la calçada. 
 
El senyor XXX interessava una indemnització de 1.791,73 euros en concepte de danys 
materials de la motocicleta que afirmava havia sofert a conseqüència de la manca de 
conservació, manteniment i senyalització de la via de la qual és titular la Diputació de 
Barcelona. 
 
L’objecte del debat es va centrar en determinar l’existència de nexe causal entre 
l’actuació de la Diputació i els danys materials soferts pel recurrent i finalment a la 
sentència es va desestimar el recurs perquè, de la prova practicada, ha quedat 
acreditat que la situació meteorològica prevista per a la data de l’accident era de fortes 
pluges i vent intens que feien del tot inadequada, en aquestes circumstàncies 
climatològiques adverses, la circulació en vehicles de dues rodes més inestables i amb 
un major risc de caigudes que els de quatre rodes. A més, la sentència considera que 
la presència sobre la calçada de pedres i fang no és imputable a aquesta corporació 
perquè no va tenir constància d’aquesta circumstància ni tampoc d’accidents produïts 
amb anterioritat en aquest mateix punt i per la mateixa causa, de manera que no li era 
exigible instal·lar cap senyal P-26. 
 
En definitiva, la sentència desestima el recurs i condemna al recurrent a pagar 300 
euros en concepte de costes processals perquè va descartar l’existència de nexe 
causal entre l’actuació de la Diputació i els danys soferts pel recurrent que es configura 
com a requisit necessari per apreciar la responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
 
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 núm. 23/2022, 
dictada el 9 de febrer pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 23/2021-D, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en desestimar la demanda promoguda pel senyor XXX contra la 
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel recurrent el 24 de gener de 2020 pels danys materials 
derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 23 d’octubre de 2019, sobre les 
5.50 hores, en la carretera BV-5159 (a l’altura del PK 3,800) quan la motocicleta amb 
matrícula  que conduïa va caure al terra, segons s’afirma, a causa de la gran 
quantitat de fang i pedres que havia sobre la calçada. La sentència va condemnar al 
recurrent a pagar 300 euros en concepte de costes processals. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 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. 7 de Barcelona, núm. 
45/2022, de 15 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, 
interposat per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda 
contra el Decret de la Presidència núm. 7472/2021, de 6 de juliol, que 
desestimava 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 (Exp. núm. 
2021/0019135).- 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. 7 de Barcelona, per sentència núm. 45/2022, 
de 15 de febrer, recaiguda en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, ha desestimat 
la demanda promoguda per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7472, de 6 de juliol de 2021, que desestimava 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. 
 
Els reclamants interessaven una indemnització de 5.639,33 euros, pels danys 
materials del vehicle, a conseqüència del mal funcionament del servei públic inherent a 
la gestió de la carretera BV-2002 per part de la Diputació de Barcelona, de la qual és 
titular, per considerar que aquesta no ha adoptat les mesures de manteniment i 
conservació pertinents de la carretera. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha desestimat la demanda, 
dicta una sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona i imposa a 
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i al senyor XXX 
unes costes processals en un màxim de 400 euros ja que entén que no hi ha nexe 
causal entre els danys soferts per la reclamant i el servei públic de manteniment de 
carretera de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 
de Barcelona. 
 
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 Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, núm. 45/2022, de 15 de febrer, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 397/2021-C, favorable per als interessos de la Diputació, 
que desestima la demanda promoguda per l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, contra el Decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7472, de 6 de juliol de 2021, que 
desestimava 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. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9461/2021, de 8 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 11 de 
Barcelona en el procediment ordinari núm. 554/2020-A, interposat per la senyora 
XXX, contra la Diputació de Barcelona en reclamació de quantitat (Exp. núm. 
2020/0016797).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“Mitjançant decret de 29 d’octubre de 2020, el Jutjat Social núm. 11 de Barcelona cita 
la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part demandada en el procediment 
ordinari núm. 554/2020-A, interposat per la senyora XXX en reclamació de quantitat. 
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta Diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 Social núm. 11 de Barcelona com a part 
demandada en el procediment ordinari núm. 554/2020-A, interposat per la senyora 
XXX contra la Diputació de Barcelona en reclamació de quantitat. 
 
Segon. REMETRE els documents sol·licitats al Jutjat Social 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, 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. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com 
a part interessada.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9965/2021, de 20 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-
2B, 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. 2021/0017710).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 30 de 
juliol de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2020-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2020-2B, 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. 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.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10223/2021, de 23 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-
BR, 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. 2021/0001560).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant decret de 8 de 
gener de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2020-BR, 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 417/2020-BR 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. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2020-BR, 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. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10221/2021, de 23 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 234/2020-D, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,  
que desestimà el recurs de reposició interposat 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. 2021/0017043).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 234/2020-D, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
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. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 234/2020-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular 
de la plaça que ocupa.  
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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.” 
 
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10383/2021, de 28 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-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. 
2021/0001833).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 416/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 del l'Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que 
desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 
que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 416/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 del 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. 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.” 
 
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 74/2022, de 14 de gener, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 427/2021-M, interposat per la senyora 
XXX, contra el Decret núm. 2175/2020, de 6 de març, 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. 2021/0024257).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 21 
d’octubre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
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demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 427/2021-M, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret núm. 2175, 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. 
 
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. 427/2021-M, interposat per la 
senyora XXX, contra el Decret núm. 2175 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 
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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.” 
 
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2338/2022, de 4 de març, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.15 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 429/2021-F, 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, 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. 2022/0004758).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 de 
gener de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 429/202-F, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2021-F, 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. 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.” 
 
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11262/2021, de 18 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 363/2020-A, 
interposat per la senyora XXX, contra el Decret núm. 5861/2020, de 19 de juny, de 
la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, pel qual es desestimà la sol·licitud de la recurrent de declaració de 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa, en virtut de nomenament interí, o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2021/0003820).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant decret 9 de febrer 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 363/2020-A, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra el decret núm. 5861 de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
d’aquesta corporació pel qual es desestima la sol·licitud de la recurrent de declaració 
de fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa, en virtut de nomenament interí, o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
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. 363/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el decret núm. 5861 de 19 de juny de 
2020 de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns d’aquesta corporació pel qual es desestima la sol·licitud de la recurrent de 
declaració de fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa, en virtut de nomenament 
interí, o, subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 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, 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.” 
 
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10905/2021, de 8 d’octubre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 375/2020-B, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
del recurrent de declaració de fixesa respecte la darrera plaça que ocupa o, 
subsidiàriament, la seva declaració d’indefinit no fix (Exp. núm. 2021/0018176).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de 
setembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 375/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició del recurrent de declaració de fixesa 
respecte la darrera plaça que ocupa o, subsidiàriament, la seva declaració d’indefinit 
no fix. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
  
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 375/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició del recurrent de declaració de fixesa 
respecte la darrera plaça que ocupa o, subsidiàriament, la seva declaració d’indefinit 
no fix. 
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona. 
 

Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 

22.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10133/2021, de 22 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 279/2021-C, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 16 d’abril de 2021, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició de la sol·licitant en què insta aquesta diputació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionària interina, així com a reconèixer-li la condició de 
funcionària de carrera i, subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o 
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equiparable a funcionària de carrera. (Exp. núm. 2021/0016811).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 279/2021-C, procediment abreujat, 
interposat per la senyora 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 de la sol·licitant en què insta aquesta 
Diputació a reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionària interina, així com a reconèixer-li la condició de funcionària 
de carrera i, subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a 
funcionària 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 
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. 8 de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 279/2021-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora 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 de la sol·licitant en què insta aquesta 
Diputació a reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionària interina, així com a reconèixer-li la condició de funcionària 
de carrera i, subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a 
funcionària de carrera.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
23.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10130/2021, de 22 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 396/2020-
1A, interposat per la senyora XXX, contra l’acte presumpte de desestimació, per 
silenci administratiu, del recurs d’alçada presentat el 29 de juny de 2020 envers 
el cessament de la reclamant com a funcionària interina A1 (Exp. núm. 
2021/0017855).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de 
juliol de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 396/2020-1A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra l’acte presumpte de desestimació, per 
silenci administratiu, del recurs d’alçada presentat el 29 de juny de 2020 envers el 
cessament de la reclamant com a funcionària interina A1. 
 
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.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu  
núm. 396/2020-1A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra l’acte 
presumpte de desestimació, per silenci administratiu, del recurs d’alçada presentat el 
29 de juny de 2020 envers el cessament de la reclamant com a funcionària interina A1. 
 
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 què pugui derivar.” 
 
24.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7573/2021, de 8 de juliol, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona en el 
procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 130/2021-A, 
interposat per la senyora XXX, contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua, i la Diputació 
de Barcelona, en reclamació de determinació de contingència en matèria de 
prestacions (Exp. núm. 2021/0009306).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
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“Mitjançant Decret de 7 d’abril de 2021, el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona cita la 
Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en el procediment 
de seguretat social en matèria prestacional núm. 130/2021-A, interposat per la senyora 
XXX contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, Activa Mutua, i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
determinació de contingència en matèria de prestacions. 
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta Diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona com a part 
codemandada en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
130/2021-A, interposat per la senyora XXX contra l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua, i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació de determinació de contingència en matèria de 
prestacions. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
25.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10772/2021, de 7 d’octubre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 239/2021-A, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP contra el Decret de 18 de 
març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals, en el qual desestimava la petició de modificació del contracte 
de serveis de la direcció d'obra, del projecte constructiu d’urbanització i 
endegament de la riera de Vallvidrera, al sector de can Borrull, carretera BV-1462 
entre el PK 6+750 i el PK 7+580 TM Sant Cugat del Vallès, amb increment del 
preu (Exp. núm. 2021/0016686).- La Junta resta assabentada del present Decret, que 
és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 239/2021-A, procediment abreujat, 
interposat per COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el decret 
de 18 de març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el qual desestimava la petició de 
modificació del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte constructiu 
d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al sector de can Borrull, 
carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580 TM Sant Cugat del Vallès, 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. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 239/2021-A, procediment 
abreujat, interposat per COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el 
decret de 18 de març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea 
d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el qual 
desestimava la petició de modificació del contracte de serveis de la direcció d'obra del 
projecte constructiu d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al sector de 
can Borrull, carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580 TM Sant Cugat del 
Vallès, amb increment del preu. 
 
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 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.” 
 
26.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5279/2022, de 9 de maig, pel 
qual s’acorda comparèixer, en qualitat de perjudicada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 944/2021-K, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció 
núm. 21 de Barcelona contra els senyors XXX, XXX, XX, XXX, XXX, XX, XXX, XX i 
XXX, pels danys ocasionats a l’immoble propietat de la Diputació de Barcelona 
situat al carrer Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, pels quals es reclamen 
3.376,57 € (Exp. núm. 2021/0017560).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. El jutjat d’Instrucció núm. 21 de Barcelona, mitjançant Interlocutòria de 2 de gener 

de 2022, notificada el 4 de gener de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè 
comparegui, en qualitat de perjudicada, en el procediment de diligències prèvies 
944/2021-K, que es tramita en aquell jutjat, contra els senyors XXX, XXX, XX, XXX, 
XXX, XX, XXX, XX i XXX, per la presumpta comissió d’un delicte de robatori amb 
força, en grau de temptativa, tipificat en el Codi penal, pels fets ocorreguts el 26 de 
juliol de 2021, quan els denunciats van intentar assaltar l’immoble situat al carrer 
Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Aquest procediment té el seu origen en la denúncia que van presentar els Mossos 

d’Esquadra, que van sorprendre els denunciats en aquesta acció. 
 
3. Segons l’informe del Gabinet de Prevenció i Seguretat de 10 de setembre de 2021, 

els danys ocasionats s’han valorat en 3.376,57 euros, pels següents conceptes: 
 

Concepte Preu 

Mà d’obra total de la Brigada d’Obras per la 
reparació parcial dels desperfectes 

431,31 euros 

Servei de 72 h amb vigilant de seguretat per 
protegir la finca fins instal·lació de la porta 

1.916,64 euros 

Porta de seguretat per cobrir la porta malmesa 1.028,50 euros 

Total 3.376,57 euros 

 
4. Per tot això, escau personar-se, com a part perjudicada, en el procediment de 

diligències prèvies núm. 944/2021-K, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció 
núm. 21 de Barcelona 

 
Fonaments de dret 
 
1. 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 exercir les 
accions corresponents en defensa dels interessos de la corporació. 
 
L’acció comesa pels denunciats, que van intentar accedir a l’interior de la finca 
situada al carrer Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, si el jutjat així ho determina, és 
constitutiva d’un delicte de robatori amb força, en grau de temptativa, tipificat en els 
articles 237, 238.2, 240, 16 i 62 del Codi penal, i ha tingut com a resultat uns danys 
provocats en el patrimoni de la Diputació de Barcelona, tal com descriu de manera 
detallada l’informe del Gabinet de Prevenció i Seguretat de 10 de setembre de 
2021, que inclou la reparació dels desperfectes, la col·locació d’una nova porta i la 
contractació de vigilància. 
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En connexió amb l’anterior, l’article 109 del Codi penal (CP) estableix que 
«l’execució d’un fet descrit per la llei com a delicte obliga a reparar, en els termes 
que preveuen les lleis, els danys i perjudicis que ha causat». 
 
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 Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona ha emès un informe pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació, per poder 
rescabalar les despeses que ha comportat la reparació de les destrosses.  
 

2. 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. publicat al BOPB de 16.2.2022. 

 

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 perjudicada en el procediment de diligències 
prèvies núm. 944/2021-K, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció núm. 21 de 
Barcelona, contra els senyors XXX, XXX, XX, XXX, XXX, XX, XXX, XX i XXX, pels 
danys ocasionats a l’immoble propietat de la Diputació de Barcelona situat al carrer 
Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, pels quals es reclamen 3.376,57 euros. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits i en 
virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la representació i defensa de la 
corporació en aquest assumpte.” 
 
27.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12972/2021, de 19 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 9 de 
Barcelona en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
739/2021-E, interposat per la senyora XXX, contra la Diputació de Barcelona en 
reclamació y reconeixement de la situació d’incapacitat permanent en grau 
d’absoluta, derivada de malaltia comuna o accident laboral, per agravament de la 
seva anterior situació d’incapacitat permanent total (Exp. núm. 2021/0021345).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
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“Mitjançant decret de 7 d’octubre de 2021, el Jutjat Social núm. 9 de Barcelona cita la 
Diputació de Barcelona per comparèixer com a part demandada en el procediment de 
seguretat social en matèria prestacional núm. 739/2021-E, interposat per la senyora 
XXX contra la Diputació de Barcelona en reclamació y reconeixement de la situació 
d’incapacitat permanent en grau d’absoluta derivada de malaltia comuna o accident 
laboral per agravació de la seva anterior situació d’incapacitat permanent total. 
 

Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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 Social núm. 9 de Barcelona com a part 
demandada en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
739/2021-E, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona en 
reclamació y reconeixement de la situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta 
derivada de malaltia comuna o accident laboral per agravació de la seva anterior 
situació d’incapacitat permanent total. 
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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.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades 
amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2022, per un import 
total de 60.000 € (Exp. núm. 2022/0000274).- 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. De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen 

les subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als 
articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).  

 
2. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 

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), estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el 
procediment ordinari de concessió de les subvencions. 

 
3. D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança, la Junta de 

Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2022, va 
aprovar les bases específiques i la convocatòria 202220225120013023 per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades 
amb la recuperació de la memòria democràtica, per a l’any 2022 (Acord número 
28/2022). 

 
4. D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als 

articles 17, 18 i 19 de l’Ordenança. 
 
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 
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de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
l’extracte de la convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 2 de febrer de 2022, amb el número d’identificació BDNS 607929. 

 
6. El director de programa de memòria democràtica ha valorat les activitats i els 

projectes i ha emès un quadre resum amb el nombre d’entitats que finalment han 
resultat admeses i aquelles que han quedat excloses i els motius d’exclusió, en 
data 18 de maig de 2022.  

 
7. La Secció Administrativa de Subvencions i Convenis, de la Direcció de Serveis de 

Suport a la Coordinació General, ha emès un informe d’instrucció que recull les 
valoracions de les sol·licituds, de data 23 de maig de 2022. L’informe d’instrucció 
es basa en l’informe previ del director de programa, de 18 de maig de 2022, que 
explica les puntuacions de les entitats. L’informe previ consta a l’expedient. A 
continuació es descriuen alguns dels aspectes que s’hi determinen:  

 
7.1. El termini per a la presentació de les sol·licituds va començar a l’endemà de la 

publicació en el BOPB, per tant, del 3 de febrer de 2022 i va finalitzar el 31 de 
març de 2022, segons allò que s’establia en la base 6 de la convocatòria. A la 
finalització d’aquest termini s’havien presentat 33 sol·licituds de subvenció.  

 
7.2. De les 33 entitats que han presentat sol·licitud, s’han admès 23 entitats, 1  ha 

desistit expressament a concórrer a la convocatòria, 3 han estat excloses per 
incompliment de requisits i 6 han quedat excloses per puntuació insuficient.  

  
7.3. S’ha corregit un error material de l’informe, ja que l’entitat Clack audiovisual 

és una societat cooperativa sense ànim de lucre, tal i com consta en el NIF. 
Per tant, on diu “Clack audiovisual SL”, ha de dir “Clack audiovisual SCCL”. 

  
7.4. Els criteris de puntuació per a la valoració dels projectes estan descrits a la 

base 9 de la convocatòria “Criteris d’atorgament de la subvenció” i són els 
següents: 

 
a) Abast en el territori de l’activitat: fins a 3 punts:  

 
Abast supramunicipal 3 punts 
Abast municipal 2 punts 
 
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més 
d’un municipi.  
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b) Coherència tècnica i qualitat del projecte, fins a 24 punts repartits entre la 
qualitat tècnica i els aspectes valorables del projecte, com s’indica en les 
taules següents:  

 
- Qualitat tècnica del projecte, fins a 12 punts:  

 
Es valorarà la claredat i coherència de la proposta i la seva concreció i detall; 
l’equilibri entre els objectius, les activitats i els resultats previstos; la coherència 
tècnica i econòmica (relació entre el cost, el pressupost previst i l’adequació a les 
necessitats del projecte); el seu caràcter innovador; i la seva adequació al públic 
destinatari. 

 
- Aspectes valorables del projecte, fins a 12 punts, relatius a: 
 

Que en el pla de treball de l’activitat es programi la organització 
d’una exposició 

Fins a 1 punt 

Que en el pla de treball de l’activitat es prevegi una actuació 
perdurable de foment del coneixement (estudi o recerca, publicació, 
web...) 
 

Fins a 1 punt 

Que en el pla de treball de l’activitat es programin activitats 
pedagògiques adreçades al col·lectiu escolar i en general 
adreçades als joves o amb participació d’aquests 

Fins a 2 punts 

Que l’activitat programada inclogui un enfocament específic de 
gènere, posant de relleu la lluita de les dones en matèria de 
Memòria Democràtica 

Fins a 1 punt 

Que l’activitat programada inclogui un enfocament específic de 
diversitat sexual, posant de relleu la lluita del col·lectiu LGTBI en 
matèria de Memòria Democràtica 

Fins a 1 punt 

Que l’activitat programada incorpori d’accions de seguiment i 
d’avaluació 

Fins a 1 punt 

Que l’activitat programada fomenti la participació d’altres entitats i 
de la ciutadania en general 

Fins a 2 punts 

Que l’activitat programada contempli un Pla de comunicació, i 
valoració de l’abast de la difusió del projecte 

Fins a 1 punt 

Que l’activitat comporti la participació i la col·laboració de municipis 
de la demarcació de Barcelona.  

Fins a 2 punts 

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord 
amb les dades de població de l’any 2021 de l’IDESCAT, la puntuació serà la 
següent, fins a 3 punts:  

 
Municipis fins a 50.000 habitants 3 punts 
Municipis a partir de 50.001 habitants 2 punts 
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Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim de 14 
punts. 

 
7.5. Els criteris descrits amb anterioritat, s’han traduït en un import individualitzat 

de l’ajut, segons el sistema de càlcul establert en la base 11. Aquesta base 
assenyala que l’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats que se 
subvencionin es determinarà en relació als punts assignats en la valoració 
obtinguda, i que a tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import 
per cada punt obtingut. També assenyala que l’import per punt es determinarà 
en funció del sumatori de punts obtinguts per la totalitat de sol·licituds 
admeses. Es dividirà el total de consignació pressupostària existent pel 
sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona 
operació fins al màxim d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària 
anteriorment fixada.  

 

Conseqüentment, la consignació pressupostària, que és de 60.000 €, s’ha 
repartit entre el sumatori de punts que han obtingut les sol·licituds admeses. 
En primera volta els projectes admesos han sumat 398. Per tant, l’import per 
punt és de 150,75 € (60.000 €/398 punts). En aquest sentit, en primera volta 
s’ha repartit la quantitat de 57.565,30 € i resta una consignació de 2.434,70 €.  
 
Un cop feta aquesta primera volta, i tal i com es determina a la base onzena, 
es realitza una segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. 
Les entitats que tenen marge per continuar amb el repartiment, perquè la 
subvenció atorgada en primera volta no ha arribat al límit del 80% del cost de 
l’activitat o a la quantitat sol·licitada, sumen un total de 331 punts. En aquesta 
segona volta el punt passa a valorar-se en 7,36 € (2.434,70 €/331 punts).  
 
La consignació pressupostària inicial s’ha repartit al 100%, sense que hi hagi 
sobrant.  
 
Els càlculs de les operacions s’han efectuat mitjançant full de càlcul Excel, per 
la qual cosa pot existir una mínima variació en els decimals si els càlculs es 
volen comprovar amb una calculadora, ja que el programa arrossega nombres 
amb molts decimals a cada operació.  
 

8. D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, s’estableix que la proposta 
de concessió de subvencions es formularà per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest sentit, l’òrgan col·legiat es va constituir, de forma telemàtica i per 
motius d’interès general, el 24 de maig de 2022. En vista de l’informe tècnic de la 
Secció Administrativa de Subvencions i Convenis, de 23 de maig de 2022, va 
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formular la proposta de resolució. L’acta que es va aixecar el mateix dia recull la 
proposta.  

 
9. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de 
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada 
al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió 
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
10. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa 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.  

 
11. 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. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número 
202220225120013023, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques privades sense ànim de 
lucre, per a activitats relacionades amb la recuperació de la memòria democràtica, per 
a l’any 2022, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
beneficiaris següents i pels imports i projectes que s’hi relacionen, en ordre de prelació 
segons els punts obtinguts: 
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Segon. EXCLOURE les 10 sol·licituds que es corresponen a: 6 excloses per puntuació 
insuficient, 3 entitats excloses per incompliment de requisits i 1 desistiment exprés, 
com es recull en el quadre següent:  
 

 
 
Tercer. DISPOSAR una despesa de 60.000,00 € a favor de les persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/91200/48913 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2022. 
 

8 2203001995/11 2022/7933 G64103153

As. Memòria i Història de 

Manresa

Renovació del web “La República a Manresa en un clic 

(1931-1936)” 2.845,97 € 18

9 2203001995/12 2022/7935 G08890659

Centre Estudis Comarcals del 

Baix Llobregat

Activitats formatives per la recerca col·lectiva Exili i 

deportació del Baix Llobregat 2.450,00 € 18

10 2203001995/13 2022/7939 G58225566 Patronat d'Estudis Osonencs Els Represaliats dels Franquisme de Vic 2.845,97 € 18

11 2203001995/17 2022/8039 G62898754

Ass Observatori de la Vida 

Quotidiana (OVQ)

Crònica gràfica de les col·lectivitzacions a la província 

de Barcelona (1936-1939) 2.845,97 € 18

12 2203001995/20 2022/8042 G64162092
Amics de Ravensbrück

La deportació femenina als camps nazis: creació del 

projecte web 2.845,97 € 18

13 2203001995/5 2022/6360 G63544647 Fund. Privada l'Alternativa XV Cursa i Caminada Lluís Companys 2.000,00 € 17

14 2203001995/16 2022/8038 G63906473 Fund. Privada Paco Candel Paco Candel i la lluita antifranquista. 2.687,85 € 17

15 2203001995/2 2022/4212 G58257031
Fund. Bosch i Cardellach

Sabadell en la postguerra. 1939-1945. Nou ordre i 

repressió 2.529,75 € 16

16 2203001995/3 2022/6271 G58022542
Centre d'estudis L'Hospitalet

Els altres parroquians. Immigració i parròquies a la 

Catalunya metropolitana (1950-1980). 2.529,75 € 16

17 2203001995/19 2022/8041 G58212903
Fed. d'Ateneus Catalunya

L'espoli franquista dels ateneus a la província de 

Barcelona (1939-1963) 2.529,75 € 16

18 2203001995/18 2022/8040 G58533506
Orfeó Badaloní

Les dues dictadures i l espoli sofert per l Orfeó 

Badaloní 2.371,64 € 15

19 2203001995/1 2022/3627 F66787581

Clack Audiovisual, SCCL 

audiovisual, SL

Gira de deu presentacions del documental 

"Protestants, la història silenciada" a localitats de la 

província de Barcelona 2.213,53 € 14

20 2203001995/4 2022/6272 G65556375 As. El Bruc amb la Cultura Memòria de les Oblidades 681,60 € 14

21 2203001995/6 2022/7109 G08197774

Fund. Priv Hospital Santa Creu i 

St Pau

Treball de recerca sobre el període històric en què 

l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va esdevenir 

l'Hospital General de Catalunya (1936-1939) 2.213,53 € 14

22 2203001995/23 2022/8030 G05273875 La costilla de Asterión Los hijos perdidos de Dios 2.213,53 € 14

23 2203001995/15 2022/8033 G58209594

Instituto Romanó para Asuntos 

Sociales y Culturales- IRASC
Modernització del fons documental gitano

2.213,53 € 14

60.000,00 €

Número Nif Entitat Projecte Puntuació Moitu

1 G61899043

As. Teatral Mousiké Dones i Frontera 12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

2 G58119777

Amics de la Unesco Cicle: Democracia vs dictadura. Segle XX a Catalunya 12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

3 G61659678

As. Cultural dels i les joves 

comunistes

Presentació de la Brigada a França 12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

4 G66215146

As. Cultural Tramoia Moviments Bertrana. Connectar la figura d’Aurora Bertrana als diferents 

indrets físics que tenen alguna connexió amb la seva trajectòria  com 

poden ser la ciutat de Barcelona  Berga  Vilada o Girona.

12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

5 G43993914

As. Derechos en Accion 19 Festival de Cinema i Drets Humans.Secció: Drets Humans i Memòria 

Democràtica

12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

6 G67357871

As. Dones Lliures i Combatives 

Rosa Luxemburg

Dones en revolució. De la lluita feminista en la Barcelona i el món 

insurgent de començaments del segle XX a la lluita feminista avui  

12 Base 9: Valoració total del rojecte per sota de Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim 14 punts.

7 G25314048

Coordinadora de Centres d'Estudis 

de Parla Catalana

XIII congrés a La Junquera de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 

Parla Catalana "Exilis polítics a l’època contemporània (segles XIX i XX). 

Territoris de partida  territoris d’acollida"

Base 2  els projectes han de realitzar-se a la província de 

Barcelona. 

8 G67985028

As. Buchenwald

Senyalització del Bosc de la Memoria de la Deportació

Base 16: l’activitat no és de capítol IV  despesa corrent  sinó 

d'inversió capítol VII. 

9 G62034111

Fund Tecnocampus Mataró-

Maresme
Històries del Punt. Arxiu i documental web interactiu sobre la història de 

les treballadores tèxtils a la ciutat de Mataró.

Base 2: activitat no vinculada directament a memòria 

democràtica.

10

G08892085 Club Excursionista de Gràcia 53ena edició de la renovació de la Flama de la Llengua Catalana. Desistiment exprés.



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Les subvencions es destinaran a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les actuacions que es duran a terme dins el període comprès entre l’1 de 
gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, d’acord amb la base 3 de la 
convocatòria.  
 
Les justificacions de les activitats o projectes hauran de tramitar-se a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, mitjançant la complementació del formulari 
electrònic normalitzat signat electrònicament pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb IDCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (IdCat, 
DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve i que anirà acompanyat de la documentació exigida a 
la base 19 de la convocatòria.  
 
Els models normalitzats de la justificació es podran trobar al web de la Diputació de 
Barcelona a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.  
 
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. 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, publicar-la també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, en el marc de la creació del Centre 
Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics (Exp. núm. 2022/13926).- 
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 té la voluntat de crear un Centre Internacional per a la 
Innovació dels Serveis Públics (CIISP) que treballi en la intersecció entre ciència, 
tecnologia, empresa i administració per reformular i elaborar serveis públics 
innovadors i propostes de col·laboració público-privada que, sobre noves bases 
d’eficiència i transparència, ajudin les administracions públiques a encarar la 
complexitat del segle XXI amb les eines pròpies d’aquest segle. 
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2. Per tal de fer efectiva la creació d’aquest Centre, la Diputació de Barcelona va 
constituir la Comissió Impulsora per a la creació del Centre Internacional per a la 
Innovació en els Serveis Públics i va nomenar un comissionat del mateix Centre. 
 
3. La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública de recerca i 
d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la 
tecnologia i és una de les universitats politècniques líders d'Europa. Compta amb 
3.459 docents i investigadors, 206 grups de recerca i 2.455 empreses amb convenis 
de col·laboració. Fruit de la seva feina en I+D+I ha registrat 25 patents a l’any 2021. 
Està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels 
fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema 
productiu. 
 
4. El CIISP vol constituir-se en l’espai de I+D+I de l’Administració pública i, 
especialment, dels ajuntaments. En aquest sentit, un dels seus objectius ha de ser la 
detecció d’oportunitats de millora en els serveis públics a partir de les possibilitats que 
ofereixen la Intel·ligència Artificial i les tecnologies i, un cop detectades aquestes 
oportunitats, elaborar productes destinats a millorar els serveis públics.  
 
5. La UPC té una llarga trajectòria de col·laboració amb les administracions públiques i 
concretament amb la Diputació de Barcelona. L’expressió més alta d’aquesta 
col·laboració amb la Diputació es va concretar en l’aportació conjunta per fer realitat el 
Campus Besòs de la UPC. 
 
6. Està previst que el CIISP ocupi, un cop rehabilitat, l’edifici 12 del recinte de l’Escola 
Industrial (l’antiga Escola d’Enginyers tècnics de la UPC). Dins d’aquest edifici s’hi 
instal·laran universitats, centres d’investigació, empreses i startups que vulguin aportar 
talent i treball en la millora dels serveis públics.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4.k) punt 1) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de data 
16 de febrer de 2022), i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, 
publicada al BOPB de 3 de maig de 2022. 
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En virtut de tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. APROVAR el conveni marc entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona en el marc de la creació del Centre Internacional per a la 
Innovació en els Serveis Públics, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CREACIÓ DEL 
CENTRE INTERNACIONAL PER A LA INNOVACIÓ EN ELS SERVEIS PÚBLICS  
 

INTERVENEN 
 

D’una part, el Prof. Daniel Crespo Artiaga, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), en virtut del nomenament efectuat pel Decret 115/2021, d’1 de juny (publicat al 
DOGC núm. 8424, el 3 de juny de 2021), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 
Barcelona i amb NIF Q-0818003F, en representació d’aquesta institució, en conformitat amb 
les competències que li atorguen l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats i els articles 67, 68 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de 
juny de 2012). 
 
De l’altra, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya 
126, representada per la seva Presidència, signant la Sra. Pilar Díaz Romero, Diputada 
adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida per Decret núm. 8966 de 23 de 
juliol de 2019.  
 

Igualment, intervé la Secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

ANTECEDENTS 
 

1. La Diputació de Barcelona té la voluntat de crear un Centre Internacional per a la 
Innovació dels Serveis Públics (CIISP) que treballi en la intersecció entre ciència, tecnologia, 
empresa i administració per reformular i elaborar serveis públics innovadors i propostes de 
col·laboració público-privada que, sobre noves bases d’eficiència i transparència, ajudin les 
administracions públiques a encarar la complexitat del segle XXI amb les eines pròpies 
d’aquest segle. 
 

2. Per tal de fer efectiva la creació d’aquest Centre, la Diputació de Barcelona va constituir la 
Comissió Impulsora per a la creació del Centre Internacional per a la Innovació en els 
Serveis Públics i va nomenar un comissionat del mateix Centre. 
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3. La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública de recerca i d'educació 
superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia i és una de 
les universitats politècniques líders d'Europa. Compta amb 3.459 docents i investigadors, 
206 grups de recerca i 2.455 empreses amb convenis de col·laboració. Fruit de la seva feina 
en I+D+I ha registrat 25 patents a l’any 2021. Està interessada a col·laborar amb els sectors 
socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i 
la modernització del sistema productiu. 
 

4. El CIISP vol constituir-se en l’espai de I+D+I de l’Administració pública i, especialment, 
dels ajuntaments. En aquest sentit, un dels seus objectius ha de ser la detecció 
d’oportunitats de millora en els serveis públics a partir de les possibilitats que ofereixen la 
Intel·ligència Artificial i les tecnologies i, un cop detectades aquestes oportunitats, elaborar 
productes destinats a millorar els serveis públics.  
 
5. La UPC té una llarga trajectòria de col·laboració amb les administracions públiques i 
concretament amb la Diputació de Barcelona. L’expressió més alta d’aquesta col·laboració 
amb la Diputació es va concretar en l’aportació conjunta per fer realitat el Campus Besòs de 
la UPC. 
 
6. Està previst que el CIISP ocupi, un cop rehabilitat, l’edifici 12 del recinte de l’Escola 
Industrial (l’antiga Escola d’Enginyers tècnics de la UPC). Dins d’aquest edifici s’hi 
instal·laran universitats, centres d’investigació, empreses i startups que vulguin aportar 
talent i treball en la millora dels serveis públics.  
 
7. La minuta de conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern en sessió de 
data ...... de 2022. 
 

ACORDS 
 

Primer. L’objecte del present Conveni marc és establir les condicions generals que 
regularan la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, i la Universitat Politècnica de 
Catalunya en el marc de la creació del centre internacional per a la innovació en els serveis 
públics.  
 
Segon. L’objectiu específic del present conveni és possibilitar el treball conjunt en els àmbits 
següents: 

 

 Formació en innovació pública per als tècnics i gestors de l’administració per tal de 
contribuir a crear una generació de professionals públics que entenguin la innovació 
com una obvietat corporativa i un canvi cultural a l’Administració pública. 

 Desenvolupament de l’aplicabilitat dels darrers coneixements en ciència i tecnologia 
per a la millora dels serveis públics.  

 
Tercer. En el cas de projectes de col·laboració que comptin amb finançament i que 
estableixin compensacions econòmiques, aquests es posaran en pràctica mitjançant 
l’establiment d’acords específics entre ambdues institucions, els quals hauran d’incloure les 
qüestions següents:  

 
1. Definició de l’objectiu que es persegueix. 
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2. Descripció del programa de treball, amb especificació del seu contingut i indicació del 
calendari i la forma de seguiment. 

3. Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades quant a: 
 

a. El treball o la funció que farà cadascuna d’elles.  
b. L’aportació de recursos materials i humans de cada institució. 
c. En el cas d’estudis i treballs de recerca, les condicions de publicació i difusió. 

 
Quart. La signatura d’aquest conveni no comporta l’existència d’obligacions de caràcter 
econòmic per a cap de les dues parts.  
 
Cinquè. Per al desenvolupament i seguiment del present Conveni, es constituirà una 
comissió formada pels membres següents o persones en qui deleguin: 
 

 El gerent de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 El comissionat del Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any per tal d’establir el programa 
d’acords i activitats conjuntes.  
 
Aquesta comissió mixta té, sens perjudici d’altres que li puguin ser encomanades, les 
tasques següents: 
 

a) Resoldre els problemes d’interpretació i d’aplicació que es puguin plantejar en 
l’execució d’aquest conveni. 

b) Fer el seguiment de l’execució d’aquest conveni. 
c) En cas de resolució del conveni, proposar-ne la continuació o la manera de finalitzar 

les actuacions en curs i el termini per finalitzar-les. 
d) Definir i organitzar les activitats objecte del present conveni. 
e) Impulsar, formular i proposar el contingut dels diferents acords específics que es 

considerin necessaris per dur a terme aquest Conveni marc. 
 
Per al seguiment dels acords específics a què fa referència el pacte tercer del present 
conveni, es constituiran les comissions adients, els membres de les quals seran els de la 
comissió de seguiment i els responsables dels acords.  
 
Sisè. El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins al 31 de 
desembre del 2025, i es podrà prorrogar per un període màxim de 4 anys mitjançant la 
decisió expressa d’ambdues parts, que l’hauran de manifestar per escrit abans de la data en 
què finalitzi el conveni. 
 
Setè. Són causes de resolució del present conveni:  
 

a. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. La denúncia d’una de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos 

d’anticipació. 
c. Les generals establertes per la legislació vigent. 
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La resolució del present conveni no afectarà la durada dels acords específics, que 
continuaran vigents d’acord amb les dates establertes en els documents respectius. 
 
Vuitè. Les parts es comprometen a respectar i complir sempre la normativa vigent sobre 
protecció de dades personals. En el cas que les parts accedeixin a dades de caràcter 
personal com a conseqüència de l’execució del present conveni, les podran aplicar o utilitzar 
únicament i exclusivament per complir les finalitats del conveni, de manera que no les 
podran cedir o lliurar a terceres persones per a cap fi, ni tan sols a l’efecte de conservació. 
 
Les parts acorden que els assumptes específics sobre protecció de dades personals han de 
ser acordats en les addendes o convenis específics que desenvoluparan les modalitats de 
col·laboració objecte del present conveni que, si escau, signin les parts. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, en 
especial les que es determinen reglamentàriament, en aplicació de la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per 
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el 
tractament o l’accés no autoritzat, atesos l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
subministrades i els riscos als quals són exposades, tant si provenen de l’acció humana com 
del medi físic o natural. 
 
Novè. Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la 
informació que subministra l’altra part durant la vigència d’aquest conveni.  
 

L’acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l’extinció d’aquest 
acord, sigui quina en sigui la causa. 

 

Desè. En tots els casos en què, com a conseqüència i en aplicació dels acords establerts en 
el present Conveni marc o en els acords específics que en derivin, alguna de les dues 
entitats consideri necessari utilitzar els logotips de l’altra, haurà de demanar l’autorització 
prèvia. En el cas de la UPC, caldrà demanar-la al Servei de Comunicació, amb 
l’especificació de l’aplicació que se’n farà (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol 
suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 

A l’autorització, que sempre s’haurà d’atorgar per escrit, s’hi hauran d’especificar l’ús o els 
usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas no podrà 
superar la vigència del present conveni. 
 

No obstant això, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives hagi de tenir un 
caràcter lucratiu per a l’entitat sol·licitant, s’haurà de formalitzar el contracte de llicència de 
marca corresponent. 
 

Onzè. De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la UPC, en relació amb aquest conveni, ha de fer pública la informació 
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, 
incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que s’hi faci. 
 

Dotzè. Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe 
i de dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per 
acomplir aquest conveni de manera satisfactòria. 
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Qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l’execució dels 
acords del present conveni marc s’ha de resoldre per mutu acord entre les parts.  
 

En cas de conflicte, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional competents de la 
ciutat de Barcelona.” 

 

SEGON. Notificar aquest acord a la Universitat Politècnica de Catalunya.” 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 

30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, actualitzar el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’acord núm. 12/21, de 
28 de gener, va aprovar el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, com a únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de 
conformitat amb el principi de transparència, inclou, sota criteris comuns, l’oferta 
que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província. 

 
2. El Catàleg de serveis 2021-2023 es configura com un catàleg continu que inclou un 

inventari integral de recursos per als anys 2021, 2022 i 2023 per tal de facilitar la 
planificació dels governs locals. Tot i aquesta vocació d’estabilitat, també és un 
instrument flexible que permet actualitzacions amb la finalitat de garantir tant la 
qualitat dels serveis i de les activitats prestades com l’adequació de l’oferta a les 
necessitats canviants del territori. 

 
3. En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

núm. 752/21, de 23 de desembre, es va aprovar actualitzar el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona. 

 
4. Novament, diversos centres gestors, mitjançant l’oportú informe, que s’ha incorporat 

a l’expedient administratiu, han proposat l’actualització del Catàleg 2021-2023. 
 
5. A la vista d’aquests informes, es proposar incloure els nous recursos dels centres 

gestors que es detallen en l’acord primer i deixar sense efecte la vigència dels que 
es detallen en l’acord segon, bé per impossibilitat sobrevinguda de prestar el servei 
en els termes de la catalogació, en el cas de la Gerència de Serveis de Cultura, bé 
per integració del recurs en el Pla Xarxa de Governs Locals, en el cas de la Direcció 
de Serveis de Secretaria; i sens perjudici de l’obligació de resoldre les sol·licituds 
presentades en temps i forma en les convocatòries vigents corresponents. 
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Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16 de febrer, i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31 de maig, atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
l’aprovació del present acte. 
 
En virtut dels fets i dels fonaments de dret exposats, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ACTUALITZAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, 
en el sentit d’incloure els recursos detallats en aquest acord, la fitxa dels quals consta 
en l’Annex 1 que forma part d’aquest dictamen: 
 

Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 
Procediment 

concessió 
Objecte 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Conservació 
preventiva, 
restauració i 

documentació de 
les col·leccions 

dels museus locals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Suport als ens locals amb museus 
adherits a la Xarxa de Museus Locals, per 
al manteniment de les seves col·leccions. 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Conservació 
preventiva, 
restauració i 
tractament 

arxivístic dels fons 
documentals dels 
arxius municipals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Suport a les necessitats dels arxius 
municipals dels ens locals mitjançant 
accions de conservació preventiva i 

restauració de documents i accions de 
tractament arxivístic. 

Àrea d'Igualtat 
i Sostenibilitat 

Social 

Finançament als 
ens locals 

acollidors de 
persones 

refugiades per la 
guerra a Ucraïna 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Finançament de les estratègies i accions 
extraordinàries i específiques d’acollida i 
atenció que els ens locals realitzen per 
atendre les necessitats de les persones 

afectades per la guerra d’Ucraïna. 

Gerència de 
Serveis 
Socials 

Finançament de 
programes i 
projectes de 
prevenció 

d'addiccions 

Ajut 
econòmic 

Concurrència 
competitiva 

Suport a programes i projectes de 
prevenció d'addiccions que presentin 

propostes de desenvolupament d'accions 
preventives davant el consum de drogues 

i/o usos problemàtics de pantalles. 
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Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 
Procediment 

concessió 
Objecte 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

Dispositius i 
programari per a la 

millora de 
l’equipament digital 
dels governs locals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Suport per a atendre les necessitats 
d’adquisició de dispositius i programari 
per a la millora de l’equipament digital 

dels governs locals. 

Gerència de 
Serveis 

d’Assistència 
al Govern 

Local 

Auditories 
retributives i 

registre salarial 
vinculats al pla 
d'igualtat intern 
dels ens locals 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Assistència en les obligacions legals dels 
ens d'elaboració del registre retributiu i 
d'auditoria retributiva en el marc de la 

normativa que té per objecte la igualtat 
efectiva entre dones i homes. 

Direcció de 
Serveis de 
Secretaria, 
Adjunta a 
Secretaria 
General 

Ajut per a la 
prestació de les 

funcions públiques 
de Secretaria-

Intervenció 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Suport per a garantir la prestació efectiva 
de les funcions públiques necessàries de 

secretaria i intervenció en aquells 
municipis amb escassa capacitat 

econòmica i de gestió. 

Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Activitats 
d'educació per a la 
ciutadania global 

(ECG) 

Realització 
de serveis 
i activitats 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Sensibilització i educació que tenen 
l'objectiu de posar en valor la capacitat de 
transformació de la participació política i 

social diversa de les dones, tant a 
Catalunya com a la Mediterrània. 

Gerència de 
Serveis 

d’Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

Espai Promovem: 
Impuls per a la 

promoció d'obra 
nova i gran 
rehabilitació 

Adhesió a 
espais de 
trobada i 
treball en 

xarxa 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Espai de reflexió, interrelació, creació i 
transferibilitat de coneixement sobre el 
procés de promoció d'habitatge social i 

assequible així com de suport al 
desenvolupament d'actuacions d'habitatge 

d'obra nova i gran rehabilitació. 

 
Segon. DEIXAR sense efecte la vigència dels recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona que es detallen en aquest acord, sens 
perjudici de l’obligació de resoldre les sol·licituds presentades en temps i forma en les 
convocatòries vigents corresponents: 
 

Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 

Vigència que 
es deixa sense 

efecte 

Convocatòria/Instru-
ment de cooperació 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Compres conjuntes de la 
Xarxa d'Arxius 

Municipals 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
2023 

Xarxa de Governs 
Locals 
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Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 

Vigència que 
es deixa sense 

efecte 

Convocatòria/Instru-
ment de cooperació 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Compres conjuntes de la 
Xarxa de Museus Locals 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
2023 

Xarxa de Governs 
Locals 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Assessorament, 
documentació de 

col·leccions i recerca 
d’espais i equipaments 

patrimonials 

Redacció de 
plans, projectes i 

informes 
2022, 2023 

Suport al patrimoni 
cultural (museus i 
arxius municipals) 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Documentació, 
conservació i restauració 

dels museus locals 
(col·leccions) 

Realització de 
serveis i activitats 

2022, 2023 
Suport al patrimoni 
cultural (museus i 
arxius municipals) 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Organització i 
actualització d’arxius 

municipals 

Realització de 
serveis i activitats 

2022, 2023 
Suport al patrimoni 
cultural (museus i 
arxius municipals) 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 

Tractament arxivístic, 
conservació i restauració 

dels arxius municipals 
(fons documentals) 

Realització de 
serveis i activitats 

2022, 2023 
Suport al patrimoni 
cultural (museus i 
arxius municipals) 

Direcció de 
Serveis de 
Secretaria, 
Adjunta a 
Secretaria 
General 

Subvencions per a la 
prestació de les funcions 
públiques de Secretaria-

Intervenció 

Ajut econòmic 2022, 2023 
Subvencions 

Secretaria-Intervenció 

 
Tercer. PUBLICAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona 
actualitzat a la Seu Electrònica corporativa, en el lloc: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2021_2023/default.asp 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
inclusió de nous recursos en 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, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0022828).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. L’article 2.3 del règim de la citada convocatòria estableix: 
 

“L’actualització del Catàleg el mateix any de vigència de la convocatòria es 
regeix pels criteris i terminis següents: 

 
a. L’actualització es delimita a: 
 

- Catalogar nous recursos. En aquest cas, s’ha d’aprovar la seva inclusió en 
el Catàleg i obrir una nova convocatòria. 

- Descatalogar recursos per impossibilitat de dur a terme les activitats 
inherents, mentre persisteixi la situació excepcional originada per la 
pandèmia de la COVID-19. 

 
b. S’habilita un únic període per actualitzar l’oferta: 
 

- Proposta d’actualització per part dels centres gestors: primera quinzena de 
maig de 2022. 

- Tramitació i aprovació prevista: primera quinzena de juny de 2022.” 
 
3. Per aquest motiu, dins el termini estipulat, els centres gestors de l’acord primer han 

proposat a través dels oportuns informes, incorporats a l’expedient administratiu, 
incloure els recursos que s’hi detallen. 

 
4. Per últim, subratllar que l’autorització de despesa d’algun dels recursos està 

condicionada a modificacions de crèdit en tràmit, i que aquest condicionament és 
compatible amb les previsions del dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona 
núm. 170/21, de data 30 de setembre de 2021, amb relació a la naturalesa, abast i 
règim jurídic de l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’acord 
segon del qual va incorporar al Protocol general del Pla de concertació Xarxa de 
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Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona l’admissibilitat de 
l’aprovació i resolució anticipades de convocatòries d’ajuts a ens locals que estiguin 
condicionades a l’aprovació definitiva de la dotació pressupostària que determini el 
seu contingut econòmic. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig), 
atribueix a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona la competència per 
aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i aprovació dels recursos 
consistents en ajuts econòmics i la liquidació definitiva, quan comporti revocació de 
recursos. 
 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la inclusió en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 dels recursos que es detallen en 
aquest acord, les fitxes dels quals es contenen a l’annex 1 que forma part del present 
dictamen, tot condicionant-la a l’aprovació de l’actualització del Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona: 
 

Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 
Procediment 
de concessió 

Import 2022, si 
escau (EUR) 

Gerència de 
Serveis de Cultura 

Conservació preventiva, restauració i 
documentació de les col·leccions dels 

museus locals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

231.285,00 

Gerència de 
Serveis de Cultura 

Conservació preventiva, restauració i 
tractament arxivístic dels fons 

documentals dels arxius municipals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

227.800,00 

Àrea d'Igualtat i 
Sostenibilitat 

Social 

Finançament als ens locals acollidors de 
persones refugiades per la guerra a 

Ucraïna 
Ajut econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

2.000.000,00 

Gerència de 
Serveis Socials 

Finançament de programes i projectes de 
prevenció d'addiccions 

Ajut econòmic 
Concurrència 
competitiva 

287.600,00 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

Dispositius i programari per a la millora 
de l’equipament digital dels governs 

locals 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

1.000.000,00 
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Centre gestor Nom del recurs 
Classe de 

recurs 
Procediment 
de concessió 

Import 2022, si 
escau (EUR) 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

Auditories retributives i registre salarial 
vinculats al pla d'igualtat intern dels ens 

locals 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

 

Direcció de 
Serveis de 

Secretaria, Adj. 
Secretària 
General 

Subvencions per a la prestació de les 
funcions públiques de Secretaria-

Intervenció 
Ajut econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

301.000,00 

Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Activitats d'educació per a la ciutadania 
global (ECG) 

Realització de 
serveis i 
activitats 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

 

Gerència de 
Serveis 

d’Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

Espai Promovem: Impuls per a la 
promoció d'obra nova i gran rehabilitació 

Adhesió a 
espais de 
trobada i 
treball en 

xarxa 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

 

    
4.047.685,00 

 
Segon. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos de l’acord anterior. 
 

Tercer. AUTORITZAR la despesa de QUATRE MILIONS QUARANTA SET MIL SIS-
CENTS VUITANTA-CINC EUROS (4.047.685,00 €) a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2022, d’acord amb el detall d’aquest acord. Les aplicacions pressupostàries 
es determinaran en els actes que aprovin les concessions dels recursos en funció de 
la tipologia de beneficiaris. 
 

a) Ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva: 287.600,00€ 
 

Centre gestor Núm. Expedient Aplicació pressupostària i import 
Núm. Op. 

Comptable "A" 
Posició 

Gerència de 
Serveis Socials 

2022/0012481  G/60103/23101/46282              287.600,00€ 2202000214 1 

  
287.600,00€ 

  
 

b) Ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència: 2.301.000,00€ 
 

Centre gestor Núm. Expedient Aplicació pressupostària i import 
Núm. Op. Comptable 

"A" 
Posició 

Àrea d'Igualtat i 
Sostenibilitat Social 

2022/0012245  G/60000/23110/46280    2.000.000,00€ 
Condicionada a 

modificació de crèdit 

Condicionada 
a modificació 

de crèdit 

Direcció de Serveis 
de Secretaria, Adj. 
Secretària General 

2022/0012874 
G/1A000/92200/46280     292.000,00€ 
G/1A000/92200/46880         9.000,00€ 

2202000225 
1 (46280) 
2 (46880) 

  
2.301.000,00€ 
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c) Fons de prestació: 1.459.085,00€ 
 

Centre gestor Núm. Expedient Aplicació pressupostària i import 
Núm. Op. 

Comptable "A" 
Posició 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 
2022/0012932 

G/40102/33300/46280     226.750,00€ 
G/40102/33300/46580         4.535,00€ 

2202000216 
1 (46280)  
2 (46580) 

Gerència de 
Serveis de 

Cultura 
2022/0012931 

G/40102/33220/46280     224.450,00€ 
 G/40102/33220/46880          3.350,00€ 

2202000232 
1 (46280)  
2 (46880) 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2022/0011204 
G/70100/49100/76280     1.000.000,00€ 
G/70100/49100/76880                   0,00€ 

2202000215 
1 (76280)  
2 (76880) 

  
1.459.085,00€ 

  
 
Quart. CONDICIONAR l’aplicació de la despesa a l’aprovació de la modificació de 
crèdit corresponent. 
 
Cinquè. ORDENAR l’actualització de la fitxa del tràmit de sol·licitud de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
publicada a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs 
Locals”. 
 

Sisè. PUBLICAR l’anunci de l’aprovació del present acte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.” 
 
No s’inclou l’Annex I amb la finalitat de no duplicar la informació. El contingut 
del dit Annex és idèntic al de l’Annex I del punt 30 (actualització del Catàleg de 
Serveis 2021-2023), però en aquest cas amb Codi Segur de Verificació (CSV): 
9111754c27f0443602d9. 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
requeriment presentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat contra la 
resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. La Junta de Govern de la Diputació, el 28 d’abril de 2022, va aprovar, mitjançant 

l’acord núm. 223/22, la resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics 
en règim de concurrència competitiva de la convocatòria referida, el qual es va 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província el 3 de maig de 2022. A l’annex 3 
d’aquest acord es relacionen les sol·licituds que es desestimen per incompliment 
dels requisits establerts en cada recurs. 

 
3. El 9 de maig de 2022, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha presentat un 

requeriment, amb número de registre 202210075353, en què demana que es deixi 
sense efecte la desestimació de la sol·licitud amb número de registre 
202210018493 “Nou projecte museogràfic del Centre d’Interpretació de la Colònia 
Güell” aprovada en la resolució referida en el punt anterior i, en conseqüència, se li 
concedeixi un ajut. La sol·licitud es va desestimar per incompliment dels requisits 
establerts; en concret, perquè el cost total del projecte era superior a l’establert per 
al recurs “Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials” en què s’emmarca. Al 
respecte, l’ens argumenta que: 

 
a. En la sol·licitud hi va haver un error de transcripció a l’indicar el cost total de 

l’actuació: es va fer constar 75.000,00 euros quan es volia indicar 7.500,00 
euros. 

b. En el formulari que es va adjuntar a la sol·licitud, així com en la notificació del 
decret número 31, de data 4 de febrer de 2022, s’indicava el cost correcte del 
projecte (7.500,00 euros). 

 
4. En relació amb aquest escrit de requeriment, l’Oficina de Patrimoni Cultural, centre 

gestor responsable del recurs, ha emès un informe, de 19 de maig de 2022, que es 
reprodueix parcialment a continuació: 

 
“[..] Un cop revisada la sol·licitud presentada ratifiquem la denegació d’aquesta sol·licitud, 
ja que incompleix una de les condicions de sol·licitud, el del cost total del projecte que és 
superior a l'establert pel recurs que s’estima que no pot excedir de 10.000,00€. El 
Consell Comarcal del Baix Llobregat va informar en la seva sol·licitud que aquest cost 
era 75.000,00€, dels quals en demanava 3.500,00€. 
 
En l’escrit del requeriment del Consell Comarcal del Baix Llobregat s’esmenta que la xifra 
presentada en la sol·licitud va estar una errada i que això es podia comprovar amb el 
formulari associat a la sol·licitud del recurs C1-082-22. Tot i que sempre preval la 
sol·licitud sobre qualsevol formulari associat, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el 
centre gestor responsable d’aquest recurs i qui va revisar totes les sol·licituds rebudes, 
no va poder fer aquesta comprovació ja que la documentació adjuntada no va ser el 
formulari esmentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, sinó el document informatiu 
general d’aquest recurs que es pot extraure des del cercador de recursos del Catàleg de 
Serveis. [..]” 
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5. De l’informe referit i dels fets produïts en resulta, doncs, que: 
 

a. El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar una sol·licitud emmarcada 
en el recurs “Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials”. 

b. La fitxa de l’esmentat recurs estableix que el cost total del projecte presentat no 
pot excedir de 10.000 euros. El cost del projecte que l’ens va fer constar en la 
sol·licitud va ser 75.000,00 euros; per tant, superior al màxim admès. 

c. El Consell Comarcal no va adjuntar a la sol·licitud el formulari de dades 
tècniques oportú sinó que va adjuntar la pròpia fitxa del recurs, per la qual cosa 
el centre instructor no va poder constatar cap discrepància o error en la 
sol·licitud, i va donar per certs i autèntics els imports indicats. 

d. Tampoc no es va adjuntar la notificació del decret número 31, de data 4 de febrer 
de 2022, a la sol·licitud presentada a través de l’aplicació Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions “PMT”, la qual, d’acord amb els articles 7 i 11 
del règim regulador de la convocatòria, és el canal de tramitació de les 
sol·licituds; per tant, el centre instructor no va poder constatar cap discrepància o 
error en la sol·licitud per aquesta via. 

e. Es considera inqüestionable el dret dels sol·licitants d'esmenar els defectes 
detectats en les seves sol·licituds i la procedència del requeriment per a fer-ho. 

f. No obstant, en el cas objecte del present acte, en què el cost del projecte tal com 
es va presentar excedia el cost màxim admès en la convocatòria, es considera 
que no s’estava davant d’un defecte susceptible d’esmena sinó d’un defecte 
substancial que afectava l’essència del projecte i que, en apreciar-se, 
comportava la seva inelegibilitat. Amb la informació de què disposava l’instructor, 
existeix un incompliment dels requisits establerts per a la valoració de les 
sol·licituds, al qual no cal imposar la suposició de la seva realitat i l'oferiment d'un 
nou termini addicional per acreditar-los, doncs permetre la rectificació del requisit 
incomplert per la via d’un requeriment hauria comportat necessàriament la 
presentació d’un projecte nou i, per tant, la introducció d’elements nous en la 
sol·licitud. Atès que la sol·licitud ja no resultava elegible pel defecte substancial 
en el cost del projecte, el centre gestor no va requerir la substitució formal del 
document adjunt. 

g. Quan el Consell Comarcal adverteix l’existència d’un error de transcripció en la 
seva sol·licitud i es constata que allò que aparentava ser cert i autèntic era en 
realitat un error material, el procediment de concessió d’ajuts ja s’ha resolt. En 
tractar-se d’una convocatòria en règim de concurrència competitiva, aquesta 
resolució ha comportat: a) La puntuació de les sol·licituds d’acord amb els criteris 
de valoració preestablerts. b) L’ordenació de les sol·licituds de conformitat amb 
la puntuació aconseguida. c) La determinació de la quantia individual de les 
subvencions proposades, tenint en compte la quantia individualitzada per a cada 
recurs catalogat i els criteris de redistribució de la quantia entre recursos que 
figuren en el règim de la convocatòria. De resultes de les operacions anteriors, 
actualment no resta crèdit disponible en l’aplicació del centre gestor, i tampoc no 
es considera proporcional ni conforme als principis de seguretat jurídica revocar 
parcialment o totalment els ajuts concedits. 
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6. Per tot l’anterior, i en base a l’informe emès, es considera conforme a dret la 
denegació acordada. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, pel que fa al requeriment previ al recurs contenciós 
administratiu entre administracions públiques. 

 
2. L’apartat 3.5.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB 
de 16 de febrer) i modificada pel Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril (BOPB de 3 
de maig), atribueix a la Junta de Govern la competència per a aprovar els recursos 
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE A TRÀMIT el requeriment presentat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, d’acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, contra la resolució del procediment de concessió 
d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovada per l’acord 
de la Junta de Govern núm. 223/22, de 28 d’abril de 2022 (BOPB de 3 de maig). 
 
Segon. DESESTIMAR el requeriment referit en l’acord anterior, d’acord amb els fets i 
fonaments jurídics detallats en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acte a l’ens afectat.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Contractació 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Central de 
Subministraments, en el qual s’estableixen les condicions de participació en el 
Sistema Central d’Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya 
(Exp. 2022/0010156).- 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. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments 

(en endavant CCSGC), creada el 4 de febrer de 1994, racionalitza la política de 
subministraments de productes, béns mobles i serveis de referència que requereixi 
l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens del sector públic que puguin ser 
objecte de contractació centralitzada. Així, aprova acords marc amb els 
subministradors i empreses de serveis i adopta acords d’acceptació de sol·licituds 
d’adhesió al sistema de contractació centralitzada. 

 
2. L’any 2004 la Diputació de Barcelona es va adherir al Sistema Central 

d’Adquisicions que gestiona la CCSGC mitjançant la formalització del corresponent 
conveni de col·laboració, signat en data 28 de setembre de 2004.   

 
Així mateix, la clàusula 15a de l’esmentat conveni estableix que aquest entrarà en 
vigor a la data de la seva signatura i que la vigència serà indefinida, llevat denúncia 
prèvia, amb tres mesos d’antelació, per qualsevol de les parts.  
 
No obstant això, l’article 49 h 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, disposa que Els convenis han de tenir una durada determinada, 
que no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un 
termini superior i l’apartat h 2n que En qualsevol moment abans de la finalització del 
termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció.  

 
3. Si bé les condicions generals dels convenis de participació en el Sistema central 

d’adquisicions s’han mantingut inalterables, el redactat concret ha anat evolucionat 
al llarg dels anys. En aquest sentit, convé harmonitzar i actualitzar el seu redactat.  
 
És per això que, en data 28 de gener de 2022 la vicepresidenta de la Comissió 
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya va requerir a la 
Diputació de Barcelona l’adequació del conveni de col·laboració subscrit en data 28 
de setembre de 2004 a la normativa de convenis establerta a l’article 49 h de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. L’Institut del Teatre i l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, mitjançant 
decrets de dates 13 d’abril de 2022 i 23 de febrer de 2022, respectivament, han 
aprovat l’adhesió al conveni entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Central 
de Subministrament en el que s’estableixen les condicions de participació en el 
sistema central d’adquisicions i de bens i serveis de la Generalitat de Catalunya.  

 
Fonaments jurídics 
 
1. El Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats 
o derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics, fixava 
que els organismes autònoms i les restants entitats de dret públic vinculades o 
dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses públiques 
de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i 
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya podrien adherir-se 
voluntàriament com a destinataris dels subministraments i serveis de referència 
objecte de contractació centralitzada, prèvia sol·licitud que hauria de ser acceptada 
per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització 
del corresponent conveni de col·laboració, on es fixarien les condicions de 
l'esmentada vinculació. 

 
2. El 28 de setembre de 2004 la Diputació de Barcelona es va adherir al Sistema 

Central d’Adquisicions que gestiona la CCSGC mitjançant la formalització del 
corresponent conveni de col·laboració.   

 
3. L’article 49 h 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

disposa que Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser 
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior i 
l’apartat h 2n que En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a 
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

 
4. Els articles 227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), en relació a la disposició addicional 3a.10 de la LCSP, 
respecte a l’adquisició de subministraments i serveis pels ens del sector públic 
mitjançat centrals de contractació.  

 
5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb el que preveu 
l’apartat 3.4.k) 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 
en el BOPB de 16 de febrer de 2022. 

 
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les 
condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE 
BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona i les entitats relacionades en la clàusula 2a, 
representades per l’Il·lm. Sr. Carles Ruíz Novella, president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, en nom i representació d’aquestes, d’acord amb el que 
preveu l’apartat 4.2.1 de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat en el 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. Igualment, intervé la Secretària delegada general, Sra. Anna Majó Capilla, 
en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 2446, de 13.3.2020 
(BOPB 16.3.2020) i als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del RD 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
D'altra part,  
_______________________________________________________________________. 
 
EXPOSEN 
 
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments 
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis 
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de 
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i 
empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres 
administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se 
voluntàriament com a destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte 
d’adquisició centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud 
d'adhesió que haurà de ser acceptada per acord de la Comissió Central de 
Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració, on 
es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació. 
 
3r Que el ________________, a l’empara de l’acord de la Comissió Central de 
Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la Secretaria tècnica 
d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió al Sistema central 
d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Diputació de Barcelona ha 
manifestat explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions 
de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de l’adhesió a 
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totes les seves categories de subministraments i de serveis. D’aquest acte se’n donarà 
compte a la Comissió Central de Subministraments. 
 

CLÀUSULES 
 
1a OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals la 
Diputació de Barcelona i les entitats relacionades en la clàusula 2a s'incorporen al Sistema 
central d’adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2a ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present conveni es d’aplicació a les parts signants i es fa extensible a les següents 
entitats dependents de la Diputació de Barcelona: 
 
- Institut del Teatre. 
- Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes. 
 
El present Conveni es pot fer extensible amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, si 
s’escau, a altres organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i 
fundacions amb participació majoritària de la corporació local, prèvia ratificació i posterior 
comunicació de l’ens local a la Comissió Central de Subministraments i que es 
materialitzarà amb la signatura d’una addenda a aquest conveni. 
 
3a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que la Diputació de Barcelona i 
les entitats relacionades en la clàusula 2a, realitzin els seus procediments d’invitació a les 
empreses seleccionades per la Comissió Central de Subministraments, tot d’acord amb la 
normativa reguladora de la contractació del sector públic i d’acord amb el què regulen els 
plecs de cada una de les licitacions. 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho 
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les 
necessitats de la Diputació de Barcelona i les entitats relacionades en la clàusula 2a en 
expedients d’adquisició centralitzada. 
 
La Diputació de Barcelona facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central 
de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins 
del Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les previsions 
d’adquisicions futures. 
 
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a la Diputació de Barcelona i les entitats 
relacionades en la clàusula 2a l'accés a les aplicacions informàtiques de gestió de 
l’aprovisionament per garantir el compliment del conveni, així com tota aquella 
documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de Subministraments 
sobre els seus béns, productes i serveis. 
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4a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES 
 
La Diputació de Barcelona i les entitats relacionades en la clàusula 2a comunicaran a la 
Comissió Central de Subministraments, per permetre’n el seu coneixement i als efectes de 
constància administrativa en els expedients d’adquisició centralitzada de les resolucions que 
adoptin, les incidències sorgides en la tramitació dels procediments de contractació de 
subministraments i serveis derivats d’aquest conveni. 
 
5a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES  
 
En el supòsit que la Diputació de Barcelona i les entitats relacionades en la clàusula 2a 
haguessin d'exigir responsabilitats que comportessin fer efectives les garanties definitives 
constituïdes pels proveïdors adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, les 
resolucions que adoptin a la Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns. 
 
6a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos 
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, i dos 
representants de la Diputació de Barcelona, designats per aquesta entitat, per tal de 
realitzar els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els 
dubtes que ofereixi la seva interpretació. 
 
7a JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
Conveni seran de coneixement i competència de l’òrgan jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
8a DURADA  
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest 
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, abans 
de la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys més, si bé 
qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, 
amb dos mesos d’antelació. 
 
9a RESOLUCIÓ 
 
Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de les 
seves clàusules per alguna de les parts signants.  
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquest 
document.” 

 
Segon. Facultar el Sr. Carles Ruíz Novella, president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, en representació de la Diputació de Barcelona a 
subscriure l’esmentat conveni.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Comissió Central de Subministraments 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant la tramesa genèrica EACAT, adreçada al 
Departament d’Economia i Hisenda, fent constar en l’assumpte la referència “Comissió 
Central de Subministraments”.” 
 
Servei de Programació 
 
34.- DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de l’informe de seguiment del pressupost per programes del 1r. 
trimestre de l’any 2022 (Exp. núm. 2021/0012899).- 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. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les 
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar 
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la 
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els 
seus objectius. 

 
2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores 

es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut 
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una 
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es 
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost 
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una 
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, 
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada 
subprograma.  

 
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 

d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia 
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 

HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Les bases d’execució del pressupost de 2022 en la Base 7 sobre Informació als 
òrgans de govern, determina: 

 
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.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 pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB en data 16/02/2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del primer trimestre de l’any 2022 que s’incorpora a l’expedient.”  
 
Documents vinculats 
 
Informe (f1f8e3b604e67ab7eb56) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez           24/05/2022, 12:24 

de Morentin López (SIG)  

 
35.- 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 Calaf, per a finançar 
l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0012703).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Calaf va presentar en data 18 maig 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Inversions 2022” la qual compleix els requisits establerts, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Calaf 
Actuació:  “Inversions 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: 00027/2022 

* 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 Calaf.” 
 

36.- 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 Canyelles, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0012344).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Fets 
 
1. La 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 Canyelles va presentar en data 16 maig 2022 una sol·licitud per tal 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
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. 
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 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 Canyelles 
Actuació:  “Inversions 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: 00023/2022 

* 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 Canyelles.” 
 
37.- 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 la Marca, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

per a finançar l'actuació local “Nova casa consistorial. Fase 2”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012011).- 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 la Marca va presentar en data 11 maig 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Nova casa consistorial. Fase 2” 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Castellví de la Marca 
Actuació:  “Nova casa consistorial. Fase 2” 
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: 00022/2022 

* 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. 
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Secretaria General 

 

 

 

 

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 la Marca.” 
 

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
per a finançar l'actuació local “Projectes de remodelació via pública, parcs 
infantils i voreres”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0011806).- 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 Corbera de Llobregat va presentar en data 10 maig 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projectes de remodelació via pública, parcs 
infantils i voreres” 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 Corbera de Llobregat 
Actuació:  “Projectes de remodelació via pública, parcs 

infantils i voreres” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,42 % 
Interessos implícits estimats  11.700,53 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00020/2022 
* 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 setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) 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 Corbera de Llobregat.” 
 

39.- 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 Montmeló, per a 
finançar l'actuació local “Inversions piscines municipals”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012654).- 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 Montmeló va presentar en data 18 maig 2022 una sol·licitud per tal 
de finançar la inversió “Inversions piscines municipals” 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 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 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Montmeló 
Actuació:  “Inversions piscines municipals” 
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: 00026/2022 
* 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 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 Montmeló.” 
 

40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.532,87 €, a l'Ajuntament d’Olvan, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició del nou Local Social de Cal Rosal”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012438).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

 

2. L'Ajuntament d'Olvan va presentar en data 16 maig 2022 una sol·licitud per tal de 
finançar la inversió “Adquisició del nou local social de Cal Rosal” la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

 

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Olvan 
Actuació:  “Adquisició del nou local social de Cal Rosal” 
Import crèdit:  81.532,87 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,42 % 
Interessos implícits estimats  5.451,30 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00024/2022 
* 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 que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-un mil cinc-cents trenta-
dos euros amb vuitanta-set cèntims (81.532,87 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Olvan.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a finançar 
l'actuació local “Adequació instal·lacions elèctriques Pere Calders”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012476).- 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 17 maig 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Adequació instal·lacions elèctriques Pere Calders” 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 Polinyà 
Actuació:  “Adequació instal·lacions elèctriques Pere 

Calders” 
Import crèdit:  54.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,42 % 
Interessos implícits estimats  3.610,45 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00025/2022 

* 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 cinquanta-quatre mil euros 
(54.000,00 €) 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 Polinyà.” 
 

42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, per a finançar l'actuació local “Reforma de l'edifici cuina-menjador de 
l'Escola Joan Casas”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0013123).- 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 Sant Antoni de Vilamajor va presentar en data 24 maig 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma de l’edifici cuina-menjador de 
l’Escola Joan Casas” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Actuació:  “Reforma de l’edifici cuina-menjador de 

l’Escola Joan Casas” 
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: 00028/2022 

* 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 Sant Antoni de Vilamajor.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 4.446,94 €, a l'Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0011118).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac presentà en data 03/05/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 155.000,00 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 Caldes d'Estrac. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 155.000,00 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 0,51 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
155.000,00 euros amb una subvenció d’import de 4.446,94 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 
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desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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 4.446,94 euros a 
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
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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 03/05/2022. 
 
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 Caldes d'Estrac, 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 246.902,22 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009409).- 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. 
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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 Mataró presentà en data 19/04/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

13.300.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 13.300.000,00 euros amb un termini de 10 anys 
que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre 
l’Euríbor a tres mesos més 0,330%; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 13.300.000,00 euros amb una subvenció d’import de 246.902,22 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. 
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4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 246.902,22 euros a 
l'Ajuntament de Mataró 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. 
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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 Mataró, 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 44.554,06 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0011122).- 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 
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Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 

2. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentà en data 03/05/2022 una 
sol·licitud d'un préstec de 2.400.014,93 euros amb un termini màxim de 10 anys 
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 

3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 2.400.014,93 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 0,33 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.400.014,93 euros amb una subvenció d’import de 44.554,06 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

 

6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

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

 

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

 

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 44.554,06 euros a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 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 
03/05/2022. 
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 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 74.656,06 €, a l'Ajuntament de Sant Celoni, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010782).- 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 
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Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Celoni presentà en data 29/04/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 4.021.533,55 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 4.021.533,55 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 0,330%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.021.533,55 euros amb una subvenció d’import de 74.656,06 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 74.656,06 euros a 
l'Ajuntament de Sant Celoni per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/04/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, 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 46.117,08 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/00010745).- 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. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presentà en data 29/04/2022 una 

sol·licitud d'un préstec de 2.484.210,72 euros amb un termini màxim de 10 anys 
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.484.210,72 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 0,33%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.484.210,72 euros amb una subvenció d’import de 46.117,08 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. 
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6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

 

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 46.117,08 euros a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
29/04/2022. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 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).” 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el 
reconeixement de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 42 
factures d’ENERGIA XXI COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA, SLU, 
vinculades als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de 
subministrament gestionats per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària (Exp. 
núm. 2022/0011419).- 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. 
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 l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, la despesa derivada de la 
contractació del lot 2 de baixa tensió de 37.619,87 €, IVA i import sobre 
l’electricitat inclosos, el crèdit de 15.404,27 € amb el número de document 
1903003024, corresponent a l’import de la despesa generada durant l’exercici 
2021, va a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 
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Import Orgànic Programa Econòmic 

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 
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. 
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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 
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 pressupost de 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 resol 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 
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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 18 de gener fins el dia 29 de març de 2022 han entrat al registre de la 

corporació les següents factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA, SLU que corresponen a subministraments executats dels diferents 
punts de subministrament gestionats per l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària durant el període 2021 i que no tenen cap incidència: 

 
Data 

registre 
Registre Import en € Número de factura 

Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final 
Consum 

14/2/2022 2210004111 13,74 SMR201N0003645 18/01/2022 03/12/2021 31/12/2021 

14/2/2022 2210004106 8,57 S7Z201Y0002526 03/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

14/2/2022 2210004101 26,93 SMR201N0013904 04/02/2022 03/12/2021 31/01/2021 

16/2/2022 2210004383 10,02 SNR201N0022657 10/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

16/2/2022 2210004375 19,61 SNR201N0022678 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004374 59,75 SNR201N0022650 10/02/2022 03/12/2021 30/12/2021 

16/2/2022 2210004373 7,95 SNR201N0022648 10/02/2022 03/12/2021 29/12/2021 

16/2/2022 2210004369 22,40 SNR201N0022675 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004368 15,00 SNR201N0022677 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004367 10,63 SNR201N0022674 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004366 10,76 SNR201N0022649 10/02/2022 03/12/2021 30/12/2021 

16/2/2022 2210004365 14,31 SNR201N0022676 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004371 15,62 SNR201N0024030 11/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

16/3/2022 2210007880 14,30 SNR201N0025818 16/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/3/2022 2210007745 9,30 SMR201N0019199 18/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012469 10,76 SMR201N0029220 15/03/2022 03/12/2021 30/12/2021 

13/4/2022 2210012462 45,10 S7Z201Y0020299 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012460 12,19 S7Z201Y0020298 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012446 9,01 S7Z201Y0020295 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012442 46,32 S7Z201Y0020314 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012310 136,42 S7Z201Y0020318 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012307 11,83 S7Z201Y0020321 23/03/2022 03/12/2021 28/12/2021 

13/4/2022 2210012302 32,41 S7Z201Y0020297 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012301 28,17 S6Z201Y0007384 23/03/2022 03/12/2021 30/12/2021 

13/4/2022 2210012299 39,94 S7Z201Y0020300 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012290 22,61 S7Z201Y0020317 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012456 36,86 S7Z201Y0020753 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012448 11,63 S7Z201Y0020758 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012422 130,24 S7Z201Y0020722 24/03/2022 03/12/2021 29/12/2021 

13/4/2022 2210012414 38,82 S7Z201Y0020757 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012383 62,50 S7Z201Y0020720 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012323 10,65 S7Z201Y0020710 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012318 122,05 S7Z201Y0020711 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012314 130,26 S8Z201Y0018570 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012306 13,09 S7Z201Y0020762 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012304 129,03 S7Z201Y0020751 24/03/2022 03/12/2021 29/12/2021 
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Data 
registre 

Registre Import en € Número de factura 
Data 

factura 
Inici 

Consum 
Final 

Consum 

13/4/2022 2210012297 165,21 S7Z201Y0020719 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012295 10,63 S7Z201Y0020733 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012294 77,98 S7Z201Y0020724 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012292 10,64 S7Z201Y0020760 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012345 14,33 S7Z201Y0021765 29/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012320 14,67 S7Z201Y0021766 29/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

 
TOTAL  1.632,24 

     
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. Es posa de manifest que a data 31 de desembre de l´exercici 2021, en l’aplicació 

pressupostària G/20202/93300/22100, on originàriament corresponia haver 
imputat aquesta despesa, es disposava de crèdit adequat i suficient per atendre el 
pagament de les factures relacionades a l’apartat 14 dels fets, a favor d’ENERGIA 
XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU amb NIF B82846825. 

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

atencions de l’exercici corrent. 
 
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. 

 
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 
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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 a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els 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 1.632,24 €, per atendre 42 factures vinculades als subministraments d’energia 
elèctrica dels diferents punts de subministrament gestionats per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària que es relacionen a continuació: 
 

Data 
registre 

Registre Import en € Número de factura 
Data 

factura 
Inici 

Consum 
Final 

Consum 

14/2/2022 2210004111 13,74 SMR201N0003645 18/01/2022 03/12/2021 31/12/2021 

14/2/2022 2210004106 8,57 S7Z201Y0002526 03/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

14/2/2022 2210004101 26,93 SMR201N0013904 04/02/2022 03/12/2021 31/01/2021 

16/2/2022 2210004383 10,02 SNR201N0022657 10/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

16/2/2022 2210004375 19,61 SNR201N0022678 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004374 59,75 SNR201N0022650 10/02/2022 03/12/2021 30/12/2021 

16/2/2022 2210004373 7,95 SNR201N0022648 10/02/2022 03/12/2021 29/12/2021 

16/2/2022 2210004369 22,40 SNR201N0022675 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004368 15,00 SNR201N0022677 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004367 10,63 SNR201N0022674 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004366 10,76 SNR201N0022649 10/02/2022 03/12/2021 30/12/2021 

16/2/2022 2210004365 14,31 SNR201N0022676 10/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/2/2022 2210004371 15,62 SNR201N0024030 11/02/2022 03/12/2021 31/12/2021 

16/3/2022 2210007880 14,30 SNR201N0025818 16/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

16/3/2022 2210007745 9,30 SMR201N0019199 18/02/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012469 10,76 SMR201N0029220 15/03/2022 03/12/2021 30/12/2021 
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Data 
registre 

Registre Import en € Número de factura 
Data 

factura 
Inici 

Consum 
Final 

Consum 

13/4/2022 2210012462 45,10 S7Z201Y0020299 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012460 12,19 S7Z201Y0020298 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012446 9,01 S7Z201Y0020295 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012442 46,32 S7Z201Y0020314 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012310 136,42 S7Z201Y0020318 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012307 11,83 S7Z201Y0020321 23/03/2022 03/12/2021 28/12/2021 

13/4/2022 2210012302 32,41 S7Z201Y0020297 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012301 28,17 S6Z201Y0007384 23/03/2022 03/12/2021 30/12/2021 

13/4/2022 2210012299 39,94 S7Z201Y0020300 23/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012290 22,61 S7Z201Y0020317 23/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012456 36,86 S7Z201Y0020753 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012448 11,63 S7Z201Y0020758 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012422 130,24 S7Z201Y0020722 24/03/2022 03/12/2021 29/12/2021 

13/4/2022 2210012414 38,82 S7Z201Y0020757 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012383 62,50 S7Z201Y0020720 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012323 10,65 S7Z201Y0020710 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012318 122,05 S7Z201Y0020711 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012314 130,26 S8Z201Y0018570 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012306 13,09 S7Z201Y0020762 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012304 129,03 S7Z201Y0020751 24/03/2022 03/12/2021 29/12/2021 

13/4/2022 2210012297 165,21 S7Z201Y0020719 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012295 10,63 S7Z201Y0020733 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012294 77,98 S7Z201Y0020724 24/03/2022 03/12/2021 31/12/2021 

13/4/2022 2210012292 10,64 S7Z201Y0020760 24/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012345 14,33 S7Z201Y0021765 29/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

13/4/2022 2210012320 14,67 S7Z201Y0021766 29/03/2022 03/12/2021 01/01/2022 

 
TOTAL  1.632,24 

     
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 1.632,24 €, per 
atendre el pagament de les factures abans relacionades, conformades i pendents de 
tramitació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent del pressupost del 2022: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 1.632,24€ 20202 93300 22100 

“ 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 
determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, de 
Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de 30 de maig de 2019, a favor de l’Associació Promotora 
del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, la Bonne, amb 
efectes des del 26 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 (Exp. núm. 
2019/0005343).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Bonnemaison situat a 

Barcelona, al carrer de Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, el qual figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la corporació amb els codis F000893 a nivell d’edifici i 
F000038 a nivell de terreny, amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic 
afecte a servei públic. 

 
2. L’edifici anomenat Espai Francesca Bonnemason, antic Palau Cordelles, pren el 

nom en motiu de qui va ser la fundadora de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona, que es va ubicar en aquest mateix edifici, i està catalogat com a bé 
cultural d’interès local, amb la clau de protecció 7a, Codi del Pla BA189, enclavat 
sector oriental del centre històric de Barcelona. 

 
3. Des de que la Diputació de Barcelona assumeix la titularitat de l’edifici, l’immoble 

és gestionat preservant la finalitat inicial que desenvolupava l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona, fomentant la participació activa de la dona en tots 
els àmbits de la cultura, impulsant polítiques d’igualtat d’oportunitats dirigides al 
conjunt de la ciutadania i de la demarcació de Barcelona. 

 
4. A l’edifici Francesca Bonnemaison, doncs, s’hi desenvolupen diferents projectes 

relacionats amb polítiques d’igualtat, realitzats per la pròpia administració i altres 
que es duen a terme de manera conjunta per diferents entitats.  

 
Sent així, a l’edifici s’hi ubiquen de manera permanent el servei de Biblioteca 
Popular de la Dona, es duen a terme altres serveis corporatius com l’Oficina de 
Polítiques d’Igualtat, l’Escola de la Dona, que permet donar accés a la formació, a 
la cultura i a la capacitació professional de les dones i periòdicament s’hi 
desenvolupen activitats culturals i formatives per part de la Diputació de Barcelona 
destinades al personal propi i al dels ajuntaments de l’àmbit territorial de 
Barcelona. 

 
5. L’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 

Bonnemaison, la Bonne, és una entitat sense afany de lucre, inscrita al Registre 
d’Entitats amb el núm. 25242-J/1, que es constituí  l’any 2001, establint la seva 
seu inicialment al carrer Casp, núm. 38 de Barcelona, per promoure la creació 
d’un espai cultural autònom i participatiu per a dones. 

 
6. Entre les finalitats establertes en els estatuts de la Bonne, en el seu art. 2, es 

destaca la voluntat d’incorporar la diversitat cultural, educativa i social de les 
dones de Catalunya, mitjançant l’articulació de canals de comunicació i 
participació; la consolidació d’un espai de trobada, d’intercanvi i de creació de les 
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aportacions culturals de les dones en tots els àmbits, que fomenti la cohesió social 
i econòmica, i l’ocupació i l’emprenedoria femenines; la promoció de la innovació, 
la recerca, el desenvolupament i la transferència de coneixement en el sector 
cultural des de la perspectiva de les dones.  

 
7. En aquesta línia, l’entitat i la Diputació de Barcelona varen signar diferents 

convenis que han permès autoritzar l’ús de determinats espais de l’edifici Espai 
Francesca Bonnemaison, identificats a l’Inventari de Béns amb el codi F169400, a 
favor de l’Associació la Bonne, amb caràcter gratuït: 

 
- Conveni de col·laboració de 13/05/2003  (amb addenda d’1/12/2005), núm. de 

registre 106/2003, pel qual es cedia l’ús de certs espais de l’edifici 
Bonnemaison, amb règim jurídic de domi públic, a favor de l’Associació amb 
caràcter gratuït, per un període de deu anys de vigència, des de l’ocupació 
efectiva dels espais. 

 
- Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26/06/2014, núm. 

317/2014, que aprovava la continuïtat en la utilització de dits espais i amb 
caràcter gratuït a favor de l’Associació, per un període de quatre anys, fins el 
25 de juny de 2018. 

 
- Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30/05/2019, núm. 

271/2019, que aprovava l’autorització d’ús amb caràcter gratuït dels espais per 
un període de quatre anys més, fins el 25 de juny de 2022. 

 
8. A dia d’avui, l’Associació la Bonne segueix utilitzant els espais esmentats de 

l’edifici Espai Bonnemaison; utilització que es preveu mantenir de manera 
provisional per la Diputació de Barcelona, mentre es resol la tramitació de la 
concessió demanial que la corporació té prevista pel que fa a l’ús dels espais 
esmentats, sent en tot cas i com a màxim, autoritzat el present ús fins el 31 de 
desembre de 2022. 

 
9. La Diputació de Barcelona manté l’interès corporatiu de preservar i destinar els 

espais esmentats, que com a integrants de l’edifici Espai Bonnemaison, són de 
naturalesa jurídica demanial, i per tant afectes a servei públic o a finalitat pública, 
a funcionalitats o serveis de caràcter cultural, formatiu i de promoció de la igualtat 
real i efectiva de dones i homes. 

 
10. En aquest sentit, vist que aquesta corporació manté l’interès pel qual es va 

concedir l’ús l’any 2003 a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les 
Dones Francesca Bonnemaison, considera convenient plantejar atorgar l’ús 
d’aquests espais de domini públic amb una temporalitat més ampliada i suficient, 
per tal de dotar de major continuïtat i de major estabilitat el servei que es pugui 
prestar en els mateixos, en el marc de la normativa patrimonial aplicable, de 
manera que es pugui procedir a l’atorgament de la concessió demanial per a la 
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utilització d’aquests  espais destinats a finalitats culturals i de promoció de 
polítiques d’igualtat de gènere amb una durada més àmplia, que permeti la 
realització de projectes de més abast en el temps. 

 
11. La Diputació de Barcelona ostenta competències en matèria de desenvolupament 

social, d’acord amb el que disposa l’apartat d) de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. I dins d’aquest marc competencial, 
mitjançant l’Oficina de Polítiques d’Igualtat, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, la Diputació de 
Barcelona presta suport a la consolidació de les polítiques d’igualtat de gènere i 
de defensa del dret fonamental d’igualtat entre homes i dones, en la demarcació 
de Barcelona. 
 
Així mateix vetlla pel compliment de les actuacions previstes en la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el marc de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, per, d’entre 
d’altres, garantir i fomentar el dret a la cultura de les dones, donar suport a les 
entitats de defensa dels drets de les dones i impulsar la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat per a 
promoure una societat veritablement igualitària. 

 
12. En conseqüència, amb la finalitat de facilitar la realització d’activitats relacionades 

amb polítiques d’igualtat de gènere, mitjançant el present document, la Diputació 
de Barcelona permet la continuació de la utilització de dits espais en l’edifici Espai 
Francesca Bonnemaison, a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les 
Dones Francesca Bonnemaison, la Bonne, fins com a màxim el 31 de desembre 
de 2022. I mentre estigui vigent la present continuació de l’autorització es 
determina igualment la continuïtat de la vigència de les condicions que regeixen 
l’ús actual d’aquests espais. 

 
13. Consten a l’expedient la memòria justificativa de la Direcció de Serveis de 

Planificació Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària. 

 
Fonaments jurídics 
 
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
 
I. L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

(en endavant LRBRL), disposa que les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

II. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya (en endavant RPEL), article 28 disposa que els ens 
locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de 
tota classe de béns i drets. 

  
III. La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 36.1.d) de la LRBRL, ostenta 

competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 

 
Relatius al règim dels béns de domini públic i a la regulació d’autorització d’ús amb 
caràcter gratuït 
 
IV. Resulta d’aplicació l’article 5 i 6 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni 

de les Administracions Públiques (LPAP), en relació amb els principis relatius als 
béns públics i a la gestió i administració dels béns; l’art. 84, 85.3 i 86.2, en relació 
a  que l’ocupació dels béns de domini públic requereix títol habilitant, i l’article 92, 
respecte a l’atorgament i procés de les autoritzacions d’ús sobre béns de domini 
públic. 

 
V. Els articles 84, 86.2, 90 i 92 de la LPAP, regulen les autoritzacions sobre béns de 

domini públic, el títol habilitant, l’atorgament, en relació a la resta del Capítol I del 
Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini 
públic, el termini màxim de 4 anys incloent pròrrogues pel que fa a les 
autoritzacions.  

 
VI. L’art. 92.5 de la LPAP pel que fa a la possibilitat de que les autoritzacions puguin 

ser gratuïtes, estableix que no estaran sotmeses a taxa les autoritzacions quan la 
utilització privativa de béns de domini públic no comporti una utilitat econòmica per 
a la persona autoritzada.   

 
VII. Quant a la normativa autonòmica, l’article 3 del RPEL determina que són béns de 

domini públic els afectes a un ús públic o als serveis públics dels ens locals i, en 
tot cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l’ens local on té la 
seva seu la corporació i aquells en què s’allotgen els seus òrgans i serveis; l’art. 
53, pel que fa al destí i els usos dels béns de domini públic, que poden ser objecte 
d’altres utilitzacions, sempre que no contradiguin els interessos generals; i l’art. 57 
pel que fa a l’ús privatiu dels béns de domini públic.  

 
Pel que fa a la normativa comptable 
 
VIII. D’acord amb la normativa comptable, les  operacions patrimonials es registraran a 

l’Inventari de Béns de la Corporació i es valoraran segons el que s’estableix a la 
norma 19a i la 18a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.  
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Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 
IX. La Presidència de la Diputació de Barcelona ostenta la competència per aquesta 

autorització d’acord amb l’article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i d’acord amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), que estableix la competència al President de les entitats 
locals pel que fa a les adjudicacions de concessions sobre els béns de la 
corporació quan el pressupost base de licitació, en els termes definits a l’art. 100.1 
de la mateixa Llei, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de tres milions d’euros. 
 
En aquest sentit, cal indicar que els espais objecte de l’autorització d’ús tenen un 
valor de 439.613,54€, d’acord amb l’informe emès per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària i que en tractar-se d’una associació sense afany de lucre, es 
considera oportú seguir amb la gratuïtat de l’ocupació. 

 
X. L’art. 34.2 de la LRBRL, estableix que el President de la Diputació de Barcelona 

pot delegar l’exercici de les seves atribucions, tenint en compte les que exceptua 
que no són aplicables en aquest cas.  

 
XI. L’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, atribueix a la Junta de Govern, 
per delegació de Presidència,  la competència per aprovar  les cessions d’ús de 
béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada superior a quatre 
anys. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’ús amb caràcter gratuït de determinats espais de l’edifici 
anomenat “Espai Francesca Bonnemaison” situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 
7-9, de Barcelona, inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb naturalesa de bé 
demanial, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent, aprovada per acord de 
Junta de Govern 271/2019 de 30 de maig de 2019, a favor de l’Associació Promotora 
del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, núm. de NIF 
G62607163, amb efectes des del 26 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, 
que es detallen a continuació:  
 

 Superfície 519,20 m2 de la planta segona 

 Superfície 316,18 m2 de la planta tercera 

 Superfície 23,73 m2 de les dependències subterrànies amb funcions de magatzem. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. DETERMINAR la continuació de la vigència de les condicions que regulen l’ús 
dels espais referits, en tot el que no es contradigui al present acord, amb excepció feta 
del termini o durada de l’autorització d’ús que s’estableix fins el 31 de desembre de 
2022.  

 
Tercer. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació patrimonial 
d’autorització d’ús a favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, segons el que s’estableix a les normes de reconeixement i 
valoració 19a i 18a de la Instrucció del model normal de comptabilitat de l’administració 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als efectes 
oportuns.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar els 
protocols de gestió que es seguiran en la preparació dels expedients 
patrimonials i restar assabentada del Pla de gestió Activa del Patrimoni, 
presentat pel la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i Planificació 
dels béns immobles de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0005395).- 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: 
 
“Antecedents 
 
1. Per decret de la Presidència de 7 d’abril de 2021, número 3079/21, es va crear la 

Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i Planificació dels béns 
immobles de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Els objectius de la Comissió són establir les orientacions i criteris aplicables a la 

gestió dels actius immobles i instrumentalitzar aquests criteris com a eina, que 
permeti aplicar aspectes organitzatius associats a: 
 

 Planificació de les inversions 

 Criteris i polítiques d’ús respecte a la rendibilitat econòmica o social dels actius 

 Ús per la pròpia Diputació de Barcelona dels béns 

 Criteris generals associats a les cessions, adscripcions i reversions de béns 

 Decisions corporatives sobre el destí de determinats béns 
 
3. Aquest objectius es justifiquen en base a que la Diputació de Barcelona compta 

amb un considerable patrimoni immobiliari, és propietària d’un nombre important de 
béns immobles com a conseqüència de les inversions que ha vingut realitzant al 
llarg del temps, tant per l’adquisició de patrimoni afectat a la prestació dels serveis 
provincials, com d’aquell altre que pel seu interès cultural, artístic o social calia 
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conservar, així com d’altres béns, drets reals, drets de propietat immaterial, títols de 
participació en empreses, crèdits, etc. El nombre d’actius inventariats a data 31 de 
desembre de 2021, era de 26.029, dels quals 1.683 son immobles. 
 
Concretant en els béns immobles, es tracta d’un patrimoni molt complex de 
gestionar donada la varietat d’immobles (actius) i els usos que es fan d’ells. 
Anualment es realitzen multiplicitat d’operacions patrimonials de tots tipus (altes, 
baixes, reversions, autoritzacions d’ús, concessions demanials, vendes, 
adquisicions, acceptació d’herències i llegats, etc.). 
 

4. La gestió d’aquest important patrimoni requereix d’un model de gestió que inclogui 
la planificació, el disseny de les inversions i el reforçament i dotació dels elements 
tècnics-jurídics, així com la definició d’una sèrie de criteris i decisions que acabin de 
complimentar els objectius per fer més eficient la gestió patrimonial.  

 
5. Per aconseguir aquest objectiu la Comissió de Patrimoni es va reunir en sessió 

constitutiva en data 18 de maig de 2021 i posteriorment en data 24 de març de 
2022. Fruit d’aquestes dues sessions s’ha elaborat el Pla de gestió Activa del 
Patrimoni (PAP) Exercicis 2022-2023, que consta de tres elements: 

 

 Definició dels Protocols d’actuació. Proposta de criteris i procediments aplicables 
als diversos actius que formen part del patrimoni de la Diputació de Barcelona. 
S’han dividit els actius en grups que permeten homogeneïtzar els procediments 
específics aplicables en funció d’aquests grups. Es desenvolupen dos tipus de 
protocols: un de caràcter general aplicable a les decisions que s’han de prendre 
respecte a aquells béns que són íntegrament propietat de la Diputació de 
Barcelona; l’altre protocol que es proposa fa referència a les decisions 
associades a aquells actius en els que la Diputació no té el cent per cent de la 
propietat (condominis). 

 

 Estudi i decisió del destí del grup d’actius que actualment estan sense ús i 
expedients que finalitzen la seva cessió en el període 2022-2023. Descripció 
d’un grup d’actius que en l’actualitat no tenen assignat un ús específic. Es fa una 
proposta que recull actius sense ús que incorporen una proposta d’ús i actius 
sense ús que s’ha de decidir el seu destí mitjançant l’aplicació del Protocol 
General (PG) indicat en l’apartat anterior i relació d’actius que reverteixen a la 
Diputació de Barcelona com a conseqüència de la finalització de convenis 
subscrits amb altres entitats i sobre els quals s’ha de decidir la conveniència de 
renovar la cessió o incorporar el bé/béns a projectes propis de la corporació. 

 

 Expedients patrimonials tramitats durant l’any 2021. 
 
Fonaments de Dret 
 
6. La fonamentació de la presentació a la Junta de Govern del PAP ve canalitzada a 
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través del punt cinquè apartat 8 del decret número 3079/21, de data 7 d’abril de 
2021, de creació de la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i 
Planificació dels béns immobles de la Diputació de Barcelona. 

 
“Cinquè. ESTABLIR les regles d’organització i funcionament de la Comissió, que 
seran les següents: 
 

(...) 
 

8. La Comissió donarà difusió dels treballs realitzats i dels acords assolits pels 
mitjans que es considerin més adients (...)” 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 

 
L’apartat 3.4.j de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 2022 (publicada al 
BOPB de 16 de febrer de 2022), atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb 
els Serveis i els Organismes dependents de la corporació, a proposta de la 
Presidència, per delegació d’aquesta. 
 
Segons l’apartat 3.4.j de la Refosa 1/2022, l’aprovació dels protocols de gestió que es 
seguiran en la preparació dels expedients patrimonials, així com restar assabentada 
del Pla de gestió Activa del Patrimoni, presentat per la Comissió de Patrimoni per a la 
Conservació, Gestió i planificació dels béns immobles de la Diputació de Barcelona, 
l’efectuarà la Junta de Govern de la corporació. 
 
Per Decret de la Presidència núm. 3079/21, de 7 d’abril de 2021, es va aprovar la 
creació de la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i Planificació dels 
béns immobles de la Diputació de Barcelona, atribuint la Presidència de la mateixa al 
President delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 
 
En conseqüència, es proposa al President delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns que elevi a la Junta de Govern, l’aprovació dels següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR dins de l’àmbit de l’adopció de mesures i l’establiment de criteris 
de coordinació general en relació amb els Serveis de la corporació, els protocols de 
gestió que es seguiran en la preparació dels expedients patrimonials que s’han de 
sotmetre a l’aprovació dels òrgans competents continguts a l’Annex 1 al present acord. 
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Segon. RESTAR ASSABENTADA del Pla de gestió Activa del Patrimoni (PAP) 
Exercicis 2022-2023, elaborat per la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, 
Gestió i Planificació dels béns immobles de la Diputació de Barcelona, Annex 2.” 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d’Osona, relatiu a les obres del 
projecte executiu “Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita. Perafita” 
(Exp. núm. 2019/18388).- 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. A la carretera BP-4653, de titularitat de la Diputació de Barcelona, a prop de 

Perafita es troba un espai que ofereix visuals cap al Berguedà, el Pedraforca, la 
Serra del Cadí i els Cims del Pirineu Oriental, més enllà d’Osona i la Plana de Vic. 

 
2. L’Avantprojecte de la Xarxa de miradors d’Osona vol posar de manifest la riquesa 

paisatgística a través de l’ampliació, la millora i la promoció de les instal·lacions 
d’observació ja existents a la comarca. Els miradors panoràmics, llavors són pols 
d’atracció de visitants.  

 
3. En particular en El Mirador de Perafita s’utilitza una parcel·la pròxima al centre del 

poble, que actualment és una sèrie de plataformes confrontades amb la carretera 
BP-4653 que pot servir tant d’espai veïnal com de punt d’arribada i observació dels 
visitants. 

 
4. Per tal de desenvolupar l’actuació, des del Consell Comarcal d’Osona s’ha redactat 

el projecte executiu “Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita, Perafita” on 
es detalla l’obra a executar i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. L’import total de l’execució de les obres i el cost de direcció 
d’obra i de seguretat i salut es valora en 471.947,36 EUR 
 
La proposta gira entorn a dues actuacions principals, d’una banda l’ampliació de la 
calçada i construcció d’una nova vorera per a vianants a la carretera BP-4653, i per 
altra banda, el projecte del Mirador de Perafita inclou un recorregut amb tres punts 
de mirador, una zona d’estada i un aparcament integrat a l’entorn i al paisatge. 
 
El projecte executiu de la Xarxa de Miradors d’Osona requereix segons informe 
tècnic del Consell Comarcal un annex de millores del projecte per a la posterior 
licitació de les obres. La valoració econòmica d’aquest capítol no pot superar el 
10% del cost global del projecte executiu del propi mirador i no representarà un 
increment del cost final del projecte. 
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En cas, que s’accepti alguna modificació del projecte durant el procés de licitació o 
execució, i s’incorpori en el contracte d’obres, la Diputació de Barcelona només es 
farà càrrec dels imports corresponents al seu àmbit de titularitat i sempre que no es 
superi la seva aportació màxima.  

 
5. S’ha fet un desglossament de l’actuació per àmbits de titularitat del projecte 

constructiu amb els següents resultats: 
 

Despeses actuació AMB IVA atribuïble DIBA atribuïble CC/Aj 

Obres 459.192,14 € 266.285,52 € 192.906,62 € 

Dir. obres i seg. i sal. 12.755,22 € 12.755,22 € 0,00 € 

TOTAL 471.947,36 € 279.040,74 € 192.906,62 € 

  
59,13% 40,87% 

 
El Consell Comarcal assumeix la part corresponent a l’àmbit de titularitat de 
l’Ajuntament de Perafita, d’acord amb el conveni signat entre les dues institucions 
que es defineix en el punt següent i executa tota l’actuació 
 

6. Per tal de desenvolupar la intervenció en el mirador de Perafita en data 3 d’abril del 
2020 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’ajuntament de Perafita per al finançament i execució de les actuacions del projecte 
“Osona, paisatge, tradició i cultura” projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i en data 20 d’abril del 2021 un annex al 
conveni per al finançament aconseguit en la convocatòria de Plans de Foment de 
Turisme (expedient 2019001331) en el qual es detalla l’actuació del Mirador de 
Perafita.  
 
El projecte Mirador de Perafita inclou altres actuacions a més de l’execució de les 
obres, concretament, la redacció del projecte executiu i el desenvolupament d’una 
aplicació tecnològica.  
 
En el conveni i en l’annex s’estableix l’aportació al projecte Mirador de Perafita de 
cada una de les línies de subvenció atorgades al Consell Comarcal d’Osona per a 
desenvolupar les actuacions abans detallades. La part subvencionada de les 
actuacions de direcció d’obra i seguretat i salut i execució de les obres que són les 
que pertoquen en aquest conveni són: 

 

Línia de subvenció Import destinat a direcció obra i 
seguretat i salut i execució obra 
del projecte Mirador de Perafita 

Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 

195.068,67€ 

Plans de Foment de Turisme 102.282,94€ 

TOTAL SUBVENCIONAT 297.351,61€ 
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Aquests ingressos per l’actuació es reparteixen proporcionalment a les despeses 
descrites abans en l’apartat 5, resultant la següent taula: 
 

INGRESOS actuació AMB IVA 
atribuïble 
DIBA 

atribuïble 
CC/Aj 

SUBVENCIONS FEDER i Pla Foment 297.351,61 € 175.810,31 € 121.541,30 € 

CONVENI DIBA-CC/AJ 174.595,75 € 103.230,43 € 71.365,32 € 

 
471.947,36 € 279.040,74 € 192.906,62 € 

  
59,13% 40,87% 

 
7. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 

a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 

 
8. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament  l’interès específic dels ens 

locals adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal 

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

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

mesos. 
 
11. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
12. Es valora per l’objecte d’aquest conveni l’import total de l’execució de les obres i el 

cost de direcció d’obra i de seguretat i salut en 471.947,36 EUR, IVA inclòs, 
corresponent al cost de l’actuació en relació a les obres inicialment previst, amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal 
d’Osona a través del finançament atorgat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), la convocatòria de Plans de Foment de Turisme i l’Ajuntament 
de Perafita. 
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13. L’aportació econòmica màxima de la Diputació de Barcelona és de 103.230,43 
EUR corresponent al cost de l’actuació en relació a l’execució de les obres i la 
contractació de la direcció d’obres i de la seguretat i salut inicialment previst i 
assumit amb import de 25.807,61 EUR a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 i import de 77.422,82 EUR a càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 

La Diputació procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres un cop li sigui justificada per part del Consell 
Comarcal d’Osona la liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la 
certificació final acompanyada d’un certificat de la intervenció del Consell 
Comarcal acreditatiu del cost final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu 
cofinançament, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de 
la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació. 
 

Amb la signatura del present conveni, la Diputació autoritza al Consell Comarcal, 
salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres competències 
concurrents, l’execució de les obres contingudes al del projecte constructiu de 
“XARXA DE MIRADORS D’OSONA. MIRADOR DE PERAFITA. PERAFITA”, no 
tenint validesa l’autorització per a l’execució d’altres treballs no inclosos en 
l’actuació detallada a l’esmentat document. 

 

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

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 

2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 

aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

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

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), de la Refosa 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB en data 16.02.2022, modificat per 
Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 
03.05.2022. 

 
7. De conformitat amb la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, La Diputació podrà aprovar i formalitzar 
convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula 
de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que el seu 
objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del sector 
públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d’Osona relatiu a les obres 
del projecte executiu “Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita. Perafita”, tot 
això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
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(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE PERAFITA I EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU “XARXA DE 

MIRADORS D’OSONA. MIRADOR DE PERAFITA. PERAFITA” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB en data 16.02.2022, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 
03.05.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. 
Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de 
Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
CONSELL COMARCAL D’OSONA, representat per l’Il·lm. President del Consell Comarcal, 
Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, assistit pel Secretari de l’entitat, Sr. Valentí Costa 
Casademunt, degudament autoritzats. 
 
AJUNTAMENT DE PERAFITA, representat per l’Il·lm. Alcalde, Sr. Ramon Casals Costa 
assistit per la Secretària de l’entitat, Sra. Anna Clària Vila, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. A la carretera BP-4653, de titularitat de la Diputació de Barcelona, a prop de Perafita es 

troba un espai que ofereix visuals cap al Berguedà, el Pedraforca, la Serra del Cadí i 
els Cims del Pirineu Oriental, més enllà d’Osona i la Plana de Vic. 

 
2. L’Avantprojecte de la Xarxa de miradors d’Osona vol posar de manifest la riquesa 

paisatgística a través de l’ampliació, la millora i la promoció de les instal·lacions 
d’observació ja existents a la comarca. Els miradors panoràmics, llavors són pols 
d’atracció de visitants.  

 
3. En particular en El Mirador de Perafita s’utilitza una parcel·la pròxima al centre del 

poble, que actualment és una sèrie de plataformes confrontades amb la carretera BP-
4653 que pot servir tant d’espai veïnal com de punt d’arribada i observació dels 
visitants. 

 
4. Per tal de desenvolupar l’actuació, des del Consell Comarcal d’Osona s’ha redactat el 

projecte executiu “Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita, Perafita” on es 
detalla l’obra a executar i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. L’import total de l’execució de les obres i el cost de direcció d’obra i de 
seguretat i salut es valora en 471.947,36 EUR 
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La proposta gira entorn a dues actuacions principals, d’una banda l’ampliació de la 
calçada i construcció d’una nova vorera per a vianants a la carretera BP-4653, i per 
altra banda, el projecte del Mirador de Perafita inclou un recorregut amb tres punts de 
mirador, una zona d’estada i un aparcament integrat a l’entorn i al paisatge. 
 
El projecte executiu de la Xarxa de Miradors d’Osona requereix segons informe tècnic 
del Consell Comarcal un annex de millores del projecte per a la posterior licitació de les 
obres. La valoració econòmica d’aquest capítol no pot superar el 10% del cost global 
del projecte executiu del propi mirador i no representarà un increment del cost final del 
projecte. 
 
En cas, que s’accepti alguna modificació del projecte durant el procés de licitació o 
execució, i s’incorpori en el contracte d’obres, la Diputació de Barcelona només es farà 
càrrec dels imports corresponents al seu àmbit de titularitat i sempre que  no es superi 
la seva aportació màxima.  

 
5. S’ha fet un desglossament de l’actuació per àmbits de titularitat del projecte constructiu 

amb els següents resultats: 
 

Despeses actuació AMB IVA atribuïble DIBA atribuïble CC/Aj 

Obres 459.192,14 € 266.285,52 € 192.906,62 € 

Dir. obres i seg. i sal. 12.755,22 € 12.755,22 € 0,00 € 

TOTAL 471.947,36 € 279.040,74 € 192.906,62 € 

  
59,13% 40,87% 

 
El Consell Comarcal assumeix la part corresponent a l’àmbit de titularitat de 
l’Ajuntament de Perafita, d’acord amb el conveni signat entre les dues institucions que 
es defineix en el punt següent i executa tota l’actuació 
 

6. Per tal de desenvolupar la intervenció en el mirador de Perafita en data 3 d’abril del 
2020 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’ajuntament de Perafita per al finançament i execució de les actuacions del projecte 
“Osona, paisatge, tradició i cultura” projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i en data 20 d’abril del 2021 un annex al conveni 
per al finançament aconseguit en la convocatòria de Plans de Foment de Turisme 
(expedient 2019001331) en el qual es detalla l’actuació del Mirador de Perafita.  
 
El projecte Mirador de Perafita inclou altres actuacions a més de l’execució de les 
obres, concretament, la redacció del projecte executiu i el desenvolupament d’una 
aplicació tecnològica.  
 
En el conveni i en l’annex s’estableix l’aportació al projecte Mirador de Perafita de cada 
una de les línies de subvenció atorgades al Consell Comarcal d’Osona per a 
desenvolupar les actuacions abans detallades. La part subvencionada de les 
actuacions de direcció d’obra i seguretat i salut i execució de les obres que són les que 
pertoquen en aquest conveni són: 
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Línia de subvenció Import destinat a direcció obra i 
seguretat i salut i execució obra del 

projecte Mirador de Perafita 

Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 

195.068,67€ 

Plans de Foment de Turisme 102.282,94€ 

TOTAL SUBVENCIONAT 297.351,61€ 

 
Aquests ingressos per l’actuació es reparteixen proporcionalment a les despeses 
descrites abans en l’apartat 5, resultant la següent taula: 
 

INGRESOS actuació AMB IVA 
atribuïble 
DIBA 

atribuïble 
CC/Aj 

SUBVENCIONS FEDER i Pla Foment 297.351,61 € 175.810,31 € 121.541,30 € 

CONVENI DIBA-CC/AJ 174.595,75 € 103.230,43 € 71.365,32 € 

 
471.947,36 € 279.040,74 € 192.906,62 € 

  
59,13% 40,87% 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera 

gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 

 
8. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens locals 

adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d’Osona, 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), l’Ajuntament de Perafita i 
el Consell Comarcal d’Osona, en ordre a l’execució per part del Consell Comarcal d’Osona, 
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de les obres del projecte constructiu de “XARXA DE MIRADORS D’OSONA. MIRADOR DE 
PERAFITA. PERAFITA”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora per l’objecte d’aquest conveni l’import total de l’execució de les obres i el cost de 
direcció d’obra i de seguretat i salut en 471.947,36 EUR, IVA inclòs, corresponent al cost de 
l’actuació en relació a les obres inicialment previst, amb cofinançament a càrrec de la 
Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal d’Osona a través del finançament atorgat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la convocatòria de Plans de Foment 
de Turisme i l’Ajuntament de Perafita. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Aportació econòmica màxima de la Diputació de 103.230,43 EUR corresponent al cost 

de l’actuació en relació a l’execució de les obres i la contractació de la direcció d’obres i 
de la seguretat i salut inicialment previst i assumit amb import de 25.807,61 EUR a càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 i import de 77.422,82 EUR a càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
- La Diputació procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació 

al finançament de les obres un cop li sigui justificada per part del Consell Comarcal 
d’Osona la liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final 
acompanyada d’un certificat de la intervenció del Consell Comarcal acreditatiu del cost 
final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu cofinançament, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts 
a la mateixa liquidació. 

 
- Amb la signatura del present conveni, la Diputació autoritza al Consell Comarcal, salvat 

el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres competències concurrents, 
l’execució de les obres contingudes al del projecte constructiu de “XARXA DE 
MIRADORS D’OSONA. MIRADOR DE PERAFITA. PERAFITA”, no tenint validesa 
l’autorització per a l’execució d’altres treballs no inclosos en l’actuació detallada a 
l’esmentat document. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
i drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels 
elements de contenció de vehicles.  
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Perafita 
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L’Ajuntament de Perafita és el titular de l’espai on s’executaran les obres objecte del conveni 
i es farà càrrec de les obligacions següents: 
 
- Les obligacions definides en el conveni de data 3 d’abril del 2020 de col·laboració entre 

el Consell Comarcal d’Osona i l’ajuntament de Perafita per al finançament i execució de 
les actuacions del projecte “Osona, paisatge, tradició i cultura” projecte cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), l’annex del conveni de data 20 
d’abril del 2021 per al finançament aconseguit en la convocatòria de Plans de Foment de 
Turisme i l’annex del conveni de data 28 de febrer 2022. 

 
- Aportació econòmica de 71.365,32 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 

432,765,32 del pressupost 2022 corresponent al cost de l’actuació en relació a l’execució 
de les obres i la contractació de la direcció d’obres i de la seguretat i salut inicialment 
previst amb les condicions previstes a l’annex del conveni de data 28 de febrer 2022. 

 
- La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres 

de referència correspon a l’ajuntament de Perafita des de la finalització de les obres, 
incloses les estructures de sosteniment de voreres, baranes de protecció dels vianants, 
enllumenat, enjardinament i instal·lacions de reg associades així com el mobiliari urbà.  

 
Quart.- Obligacions del Consell Comarcal d’Osona 
 
El Consell Comarcal d’Osona és responsable de les actuacions següents, a les quals es 
refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Aprovació, contractació, execució, direcció i coordinació de la seguretat i salut de les 

obres del document tècnic de referència. Es preveu que la licitació i execució de les 
actuacions s’iniciïn al 2022 i s’allarguin fins al primer trimestre del 2023. 

 
- Obligació d’executar les obres tal i com estan previstes en el projecte constructiu de 

“XARXA DE MIRADORS D’OSONA. MIRADOR DE PERAFITA, PERAFITA”, seguint 
les instruccions de la Direcció de les obres. 

 
- Cofinançar 297.351,61 EUR corresponent a part del cost de l’actuació de les obres i la 

direcció d’obra i seguretat i salut inicialment previst i amb finançament del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), dels Plans de Foment de Turisme i de 
l’ajuntament de Perafita, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 15 79101 (FEDER) i 15 
79001 (Pla de Foment) del pressupost 2022.  

 
- A la finalització de les obres, el Consell Comarcal justificarà a la Diputació de Barcelona 

mitjançant certificació final acompanyada d’un certificat de la intervenció del Consell 
Comarcal acreditatiu del cost final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu 
finançament, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
recepció. 

 
- En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 

import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
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- No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-
se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les 
possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 

 
- Notificar a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat el tècnic designat 

pel Consell Comarcal per fer el seguiment de les obres, de l’adjudicació del contracte 
d’obres indicant les millores acceptades i el seu desglossament per àmbits de titularitat, i 
de qualsevol modificació de l’import del contracte amb el seu desglossament per àmbits 
de titularitat. 

 
El Consell Comarcal d’Osona haurà de disposar del vistiplau de la Diputació de Barcelona al 
desglossament per àmbits de titularitat, en cas, que s’accepti alguna modificació del projecte 
durant el procés de licitació o execució, i s’incorpori en el contracte d’obres, ja que la 
Diputació de Barcelona només es farà càrrec dels imports corresponents al seu àmbit de 
titularitat i sempre que no es superi la seva aportació màxima. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

Cinquè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 

L’Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona signants d’aquest conveni i dintre del 
seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels 
danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els 
pactes anteriors. 
 

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 

Sisè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació de la despesa. 
S’estableix un termini d’execució fins al primer trimestre del 2023 i un termini de justificació 
fins el 30 de juny del 2023. 
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 

Setè.- Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Onzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació,  un 
representant tècnic del Consell Comarcal d’Osona i un representant tècnic o polític  de 
l’Ajuntament de Perafita. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
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en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Pel Consell Comarcal d’Osona: Joan Carles Rodríguez Casadevall, President del Consell 
Comarcal; Valentí Costa Casademunt, Secretari de l’Entitat; Per l’Ajuntament de Perafita: 
Ramon Casals Costa, Alcalde-president de l’Ajuntament; Anna Clària Vila, Secretària de la 
Corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals.)”                                                           

 (...) 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor del Consell Comarcal d’Osona ( CIF:P-
5800015-I) una despesa pluriennal de cent tres mil dos-cents trenta euros amb 
quaranta-tres cèntims (103.230,43 EUR), corresponent al cost de l’actuació en relació 
a l’execució de les obres i la contractació de la direcció d’obres i de la seguretat i salut 
inicialment previst i assumit amb import de vint-i-cinc mil vuit-cents set euros amb 
seixanta-un cèntims (25.807,61 EUR) a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 i l’import de  setanta-set mil quatre-cents vint-i-dos euros 
amb vuitanta-dos cèntims (77.422,82 EUR) a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/76500 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Perafita i al 
Consell Comarcal d’Osona als efectes del seu coneixement i posterior formalització del 
conveni per ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte 
de concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i 
l’Agustí a Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 
(Exp. núm. 2011/17).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern d’aquesta corporació, reunida en sessió ordinària 

de data 26 d’abril de 2012, amb número de registre 249/12, es va aprovar 
l’adjudicació de l’expedient de contractació de la concessió administrativa per a 
gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí, propietat de la Diputació de 
Barcelona, a Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, a 
l’empresa La Calma, Cultura i Lleure, SL, amb CIF B-62777164, per un import 
d’inversió de cent tres mil sis-cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims 
(103.665,19 €), que el concessionari es comprometia a executar durant els primers 
8 anys de  durada de l’esmentada concessió, d’acord amb la clàusula 1.17), del 
Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques 
particulars, que regeix la present contractació, i dins del punt 3 de les obligacions 
del concessionari, fet que queda justificat a l’informe de justificació de les inversions 
realitzades en l’equipament d’El Bellver i L’Agustí, a Tagamanent, al Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, de data 23 de maig de 2022, signat pel cap 
de la Unitat d’Educació Ambiental i pel director del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny. 

 
2. La vigència inicial del contracte, de deu anys, finalitza el proper 14 de juny de 2022. 
 
3. El contracte es pot prorrogar, de forma expressa, sense que la durada de la seva 

vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 12 anys, d’acord amb la 
Clàusula 1.6) del plec de d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que regeix la present contractació. 

 
4. Atès que hi ha voluntat de prorrogar-ho per part de la Diputació de Barcelona, 

d’acord amb l’informe signat pel director del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny, de data 25 de maig de 2022, i que l’adjudicatari de la concessió, 
l’empresa La Calma, Cultura i Lleure, SL, en el seu escrit, de data 25 maig de 2022, 
ha declarat el seu interès en prorrogar el contracte de referència en els termes 
establerts, cal procedir a la tramitació de la pròrroga del contracte esmentat per un 
període de 2 anys més, és a dir, del 15 de juny de 2022 fins el 14 de juny de 2024.  
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Fonaments de dret 
 
D’acord amb la disposició transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contactes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seu efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior, que en aquest cas és el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’apartat 3.1. a) 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 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, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap del 
Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern, l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. PRORROGAR el contracte de concessió administrativa per a gestionar els 
equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, a l’adjudicatari de la mateixa, l’empresa La Calma, Cultura i 
Lleure, SL, amb CIF B-62777164, d’acord amb l’informe signat pel director del Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, de data 25 de maig de 2022. 
  
Segon. FIXAR la durada de la pròrroga en un període de 2 anys més, és a dir, del 15 
de juny de 2022 fins el 14 de juny de 2024. 
 
Tercer. COMUNICAR aquesta resolució a l'interessat, l’empresa La Calma, Cultura i 
Lleure, SL, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
definitivament i parcialment la subvenció atorgada, de l'any 2019, a l'Institut 
Escola Pepa Colomer, per a fer estades als equipaments pedagògics existents 
als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per un import de 556,50 €, i reconèixer el crèdit, autoritzar i disposar 
la despesa per les subvencions atorgades per un import de 2.562 € (Exp. núm. 
2018/18687).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2018 es va 
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aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions als centres d’educació 
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial 
que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant l’any 2019.  
 
Atès que posteriorment, en sessió de data 21 de maig de 2019 la Junta de Govern va 
aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 
Atès que entre les subvencions atorgades, es va concedir a l’Escola Pepa Colomer les 
subvencions per a fer estades a l’Escola Natura La Traüna i a l’Escola Natura Can 
Grau, per imports de MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA 
CÈNTIMS (1.298,50€), SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (728,00€) i MIL NORANTA-
DOS EUROS (1.092,00€).  
 
Atès que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (núm. 160/22), 
de data 31 de març de 2022, es va aprovar el restar assabentat del canvi de 
personalitat jurídica i acceptació del canvi del beneficiari Escola Pepa Colomer, per 
Institut Escola Pepa Colomer, i la revocació inicial i parcial de la subvenció atorgada, 
de l’any 2019, per a l’estada a l’Escola Natura Can Grau els dies 9, 10 i 11 d’octubre, 
per l’import de 556,50 €, en relació a les subvencions als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial per fer 
estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona la 
Diputació de Barcelona, amb número de registre d’acords 335/2019, per no justificar la 
totalitat de l’import atorgat.  
 
Atès que una vegada aprovat l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
anteriorment esmentat, s’ha detectat un error material en la part resolutiva del mateix 
en el sentit que:  
 
allà on diu:  
 
“ (...)  
Tercer.- REVOCAR inicialment i parcialment la subvenció atorgada, de l’any 2019, a 
l’Institut Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, per a l’estada a l’Escola Natura 
Can Grau els dies 9, 10 i 11 d’octubre, per l’import de 556,60 € 
(...)”  
 
ha de dir: 
 
“ (...)  
Tercer.- REVOCAR inicialment i parcialment la subvenció atorgada, de l’any 2019, a 
l’Institut Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, per a l’estada a l’Escola Natura 
Can Grau els dies 9, 10 i 11 d’octubre, per l’import de 556,50 € 
(...)”  
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En data 11 de maig de 2022, el Servei de Secretaria de la Diputació de Barcelona va 
emetre diligència per a fer constar que en finalitzar el període d’audiència prèvia 
relativa a la denegació de l’esmentada subvenció, no s’havia presentat cap al·legació 
ni consideració al respecte. 
 
En conseqüència, amb el present acte administratiu es pretén revocar definitiva i 
parcialment la subvenció atorgada, de l’any 2019, a l’Institut Escola Pepa Colomer, 
amb NIF S0800628J, per l’import de 556,50 €, i reconèixer de crèdit, autoritzar i 
disposar la despesa de les subvencions, per l’import de 2.562,00 euros.  
 
Atès que el període d’execució establert a la convocatòria de subvencions era des de 
l’1 de gener de 2019 al 24 de novembre de 2019, motiu pel qual la disposició de la 
despesa es va imputar a càrrec dels pressupost de l’any 2019. 
 
Atès que la justificació de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu amb aportació 
de justificants de despesa va ser presentada dins la data de termini establerta en les 
bases especifiques de la convocatòria i posteriorment no es va poder efectuar el seu 
pagament. 
 

Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no va tenir coneixement d’aquesta 
justificació fins a finals de 2021 i no es va poder tramitar el reconeixement d’obligació 
corresponent a la seva aportació.  
 

Atès que la subvenció atorgada, justificada i pendent de tramitar no s’ha incorporat 
com a romanent en el pressupost vigent, motiu pel qual cal procedir a tramitar el 
corresponent reconeixement de crèdit d’aquesta subvenció. 
 

Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostaria 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originaria per aprovar la despesa. 
 

Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (2.562,00 €) existeix consignació 
pressupostària en l’exercici corrent, així com també existia consignació pressupostaria 
adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb 
el procediment ajustat a dret indicat en els paràgrafs anteriors. 
 

Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (2.562,00 €), autoritzar i 
disposar aquesta despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostaries indicades del 
vigent pressupost del Servei de Gestió de Parcs Naturals.  
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Atès que l’article 176.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 

Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, 
publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022. 
 

En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material 
detectat a l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per Restar 
assabentat del canvi de personalitat jurídica i acceptar el canvi del beneficiari Escola 
Pepa Colomer, per Institut Escola Pepa Colomer, i revocar inicial i parcialment la 
subvenció atorgada l'any 2019 a l'Escola Pepa Colomer, per a fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals 
que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que per tot l’exposat, resulta necessari rectificar l’error material detectat en la part 
resolutiva de l’acord referit, en el sentit que: 
 
allà on diu:  
 
“ (...)  
Tercer.- REVOCAR inicialment i parcialment la subvenció atorgada, de l’any 2019, a 
l’Institut Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, per a l’estada a l’Escola Natura 
Can Grau els dies 9, 10 i 11 d’octubre, per l’import de 556,60 € 
(...)”  
 
ha de dir: 
 
“ (...)  
Tercer.- REVOCAR inicialment i parcialment la subvenció atorgada, de l’any 2019, a 
l’Institut Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, per a l’estada a l’Escola Natura 
Can Grau els dies 9, 10 i 11 d’octubre, per l’import de 556,50 € 
(...)”  
 
Segon. REVOCAR definitiva i parcialment la subvenció atorgada, de l'any 2019, a 
l’Institut Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, per a fer estades als 
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equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals 
que gestiona la Diputació de Barcelona, per l’import de 556,50 euros.  
 
Tercer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de les subvencions atorgades per imports 
de SET CENTS QUARANTA-DOS EUROS (742,00 €), SET-CENTS VINT-I-VUIT 
EUROS (728,00 €) i MIL NORANTA-DOS EUROS (1.092,00), a favor de l’Institut 
Escola Pepa Colomer, amb NIF S0800628J, en base als arguments adduïts en la part 
expositiva de la resolució. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per la quantitat de SET CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS (742,00 €), SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (728,00 €) i 
MIL NORANTA-DOS EUROS (1.092,00), a favor de l’Institut Escola Pepa Colomer 
amb NIF S0800628J, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/48900 
del pressupost de 2022 del Servei de Gestió de Parcs Naturals. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució a l’Institut Escola Pepa Colomer, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Alba Barnusell (PSC-CP). 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
d'Olèrdola, l’Ajuntament de Canyelles i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
mitjançant el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per a potenciar el coneixement 
i la difusió del patrimoni històric i natural del conjunt monumental d'Olèrdola i 
del parc d'Olèrdola (Exp. núm. 2022/0012686).- 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 és la promotora del Pla Especial de Protecció del Medi 

Físic i del Paisatge de l’Espai natural d’Olèrdola, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 2 de desembre de 1997. 
Correspon a la Diputació de Barcelona la gestió d’aquest espai natural i que es 
concreta anualment en el programa d’activitats. 

 
2. Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles estan interessats en el màxim 

desplegament dels mecanismes que facin possible la millor conservació, gestió i ús 
públic del patrimoni històric – arqueològic i natural dels seus respectius municipis. 

 
3. D’acord amb la llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i el Decret 290/1996, de 

23 de juliol, de transferència de la Diputació de Barcelona a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya, de les Ruïnes 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

d’Empúries i d’Olèrdola i dels seus museus monogràfics, la Generalitat de 
Catalunya és propietària de les finques registrals 634 i 635, inscrita, la primera, al 
tom 8, foli 108 verso, inscripció 6ena, del Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedès, i la segona, al tom 8, foli 112 del mateix registre, les quals estan 
adscrites al Departament de Cultura i gestionades per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural (ACdPC). Aquestes finques estan incloses, en la seva totalitat, 
dins de l’àmbit del Parc d’Olèrdola i en elles es situen les restes arquitectòniques i 
arqueològiques d’Olèrdola i l’edifici del Museu d’Arqueologia de Catalunya, adscrit 
a l’ACdPC, a l’esmentada població. 

 
4. L’ACdPC és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada per 

la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que té per missió 
gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. El Museu d’Arqueologia de Catalunya, adscrit a l’ACdPC, gestiona el monument i 

jaciment arqueològic així com el centre d’interpretació d’Olèrdola i en concreta 
anualment el programa d’activitats, recerca i conservació del patrimoni arqueològic i 
arquitectònic del conjunt històric. 

 
6. L’any 2001 es va iniciar la col·laboració institucional per a potenciar el patrimoni 

històric i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i en l’àmbit del Parc d’Olèrdola. 
 
7. El 29 d’octubre de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre les 

parts per a potenciar la complementació entre els patrimonis històric i natural del 
conjunt monumental d’Olèrdola i del seu context territorial. 

 
8. L’Ajuntament d’Olèrdola ha elaborat un Pla Estratègic de Turisme per Olèrdola 

2020-2030, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en el que el focus 
principal de desenvolupament turístic està en el patrimoni cultural i natural, i 
especialment i com a element destacat el conjunt històric. 

 
9. Aquestes institucions desitgen continuar en el marc de col·laboració per potenciar 

la complementació entre el patrimoni històric i el patrimoni natural existent al conjunt 
històric d’Olèrdola, entenent aquest conjunt i les seves relacions en un context 
territorial més ampli, com és el Parc d’Olèrdola i per extensió els termes municipals 
d’Olèrdola i de Canyelles. 

 
En conseqüència, una vegada finalitzada la vigència del conveni de l’any 2015 (vigent 
del 29.10.2015 al 29.10.2019), tant la Diputació de Barcelona com els ajuntaments 
d’Olèrdola i Canyelles i com l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, coincideixen a 
fer una valoració satisfactòria d’aquesta col·laboració i proposen la signatura d’un nou 
conveni marc en la línia del conveni signat el 2015. 
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Fonaments de dret 
 

Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c 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 que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 
47 a 53, que regulen els convenis, i 140, que regula els principis de les relacions 
interadministratives, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració. 
 

Vist el punt 3.4,k.1) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada 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. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament 
d’Olèrdola, l’Ajuntament de Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural mitjançant el Museu d’Arqueologia de Catalunya, per a potenciar 
el coneixement i la difusió del patrimoni històric i natural del conjunt monumental 
d’Olèrdola i del Parc d’Olèrdola, d’acord amb la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 

 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, 
L’AJUNTAMENT DE CANYELLES, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA 
CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL MITJANÇANT EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA, PER A POTENCIAR EL CONEIXEMENT I LA DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC I NATURAL DEL CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA I DEL 
PARC D’OLÈRDOLA 

 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, representat per l’Il·lm. Sr. Lucas Ramirez Búrdalo, Alcalde 
President, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Jordi Esteban Español. 
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AJUNTAMENT DE CANYELLES, representada per l’Il·lma Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, 
Alcaldessa Presidenta, assistida pel secretari-interventor de la corporació, Sr. Robert Moral 
Álvarez. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat d’acord amb 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, assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo 
Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de 
març de 2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL, representada pel Sr. Jusèp  Boya 
Busquet, Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, museu adscrit a l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural, (d’ara endavant ACdPC) en exercici de la delegació de 
competències aprovades a l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència de 28 de març 
de 2017.(DOGC número 7398, de 26 de juny de 2017). 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona és la promotora del Pla Especial de Protecció del Medi Físic 

i del Paisatge de l’Espai natural d’Olèrdola, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 2 de desembre de 1997. Correspon a la 
Diputació de Barcelona la gestió d’aquest espai natural i que es concreta anualment en 
el programa d’activitats. 

 
2. Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles estan interessats en el màxim desplegament 

dels mecanismes que facin possible la millor conservació, gestió i ús públic del 
patrimoni històric – arqueològic i natural dels seus respectius municipis. 

 
3. D’acord amb la llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i el Decret 290/1996, de 23 

de juliol, de transferència de la Diputació de Barcelona a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya, de les Ruïnes d’Empúries 
i d’Olèrdola i dels seus museus monogràfics, la Generalitat de Catalunya és propietària 
de les finques registrals 634 i 635, inscrita, la primera, al tom 8, foli 108 verso, inscripció 
6ena, del Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, i la segona, al tom 8, foli 
112 del mateix registre, les quals estan adscrites al Departament de Cultura i 
gestionades per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquestes finques estan 
incloses, en la seva totalitat, dins de l’àmbit del Parc d’Olèrdola i en elles es situen les 
restes arquitectòniques i arqueològiques d’Olèrdola i l’edifici del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, adscrit a l’ACdPC, a l’esmentada població. 

 
4. L’ACdPC és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la 

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que té per missió gestionar 
el patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya. 
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5. El Museu d’Arqueologia de Catalunya, adscrit a l’ACdPC, gestiona el monument i 
jaciment arqueològic així com el centre d’interpretació d’Olèrdola i en concreta 
anualment el programa d’activitats, recerca i conservació del patrimoni arqueològic i 
arquitectònic del conjunt històric. 

 
6. L’any 2001 es va iniciar la col·laboració institucional per a potenciar el patrimoni històric 

i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i en l’àmbit del Parc d’Olèrdola. 
 
7. El 29 d’octubre de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre les parts 

per a potenciar la complementació entre els patrimonis històric i natural del conjunt 
monumental d’Olèrdola i del seu context territorial. 

 
8. L’Ajuntament d’Olèrdola ha elaborat un Pla Estratègic de Turisme per Olèrdola 2020-

2030, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en el que el focus principal de 
desenvolupament turístic està en el patrimoni cultural i natural, i especialment i com a 
element destacat el conjunt històric. 

 
9. Aquestes institucions desitgen continuar en el marc de col·laboració per potenciar  la 

complementació entre el patrimoni històric i el patrimoni natural existent al conjunt 
històric d’Olèrdola, entenent aquest conjunt i les seves relacions en un context territorial 
més ampli, com és el Parc d’Olèrdola i per extensió els termes municipals d’Olèrdola i 
de Canyelles. 

 
10. En conseqüència, una vegada finalitzada la vigència del conveni de l’any 2015 (vigent 

del 29.10.2015 al 29.10.2019), tant la Diputació de Barcelona com els ajuntaments 
d’Olèrdola i Canyelles i com l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, coincideixen a fer 
una valoració satisfactòria d’aquesta col·laboració i proposen la signatura d’un nou 
conveni marc en la línia del conveni signat el 2015. 

 
11. La present minuta del conveni marc de col·laboració ha estat aprovada per la Junta  de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia 
 
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
III. PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és donar continuïtat a la col·laboració que les parts mantenen 
des de l’any 2001 per a potenciar la complementació entre els patrimonis històric i natural 
del conjunt monumental d’Olèrdola i del seu context territorial, per tal de millorar: 
 
- La promoció conjunta d’equipaments i programes d’interpretació i informació del 
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patrimoni històric-arqueològic i natural de l’àmbit del Parc d’Olèrdola. S’adjunta en annex 
al present conveni la relació del Patrimoni Cultural i Natural del Parc d’Olèrdola. 

- La col·laboració en programes d’acció cultural i educativa. 
- La col·laboració en l’organització de reunions i col·loquis que puguin celebrar- se tant al 

conjunt històric d’Olèrdola com en altres llocs dels municipis de Canyelles i d’Olèrdola. 
- La gestió forestal de les finques esmentades en els antecedents d’aquest conveni, amb 

una especial atenció a la prevenció d’incendis forestals, i posterior restauració si fos el 
cas. 

- La definició, execució i desplegament dels diversos itineraris històrics – naturals que es 
projectaren en el marc de l’anterior conveni i que es puguin projectar en el futur. 

- La recuperació patrimonial i ús públic de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i de 
Can Castellví) i de la cova dels Segarrulls. Crear un marc de col·laboració per a 
l’execució del I Pla d’ús Públic del Parc d’Olèrdola, i desenvolupar el Pla Director. 

- La vetlla per la significança, la protecció i la conservació de les restes patrimonials 
històriques i naturals existents en els termes d’Olèrdola i Canyelles. 

 
Segon. Compromisos dels ens sotasignants 
 
2.1 Respecte a la promoció d’equipaments i desenvolupament de programes 

d’informació i interpretació històrica-arqueològica i natural: 
 
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’ACdPC mitjançant el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, col·laboraran i es coordinaran en el desenvolupament 
de programes destinats al coneixement i dinamització del patrimoni històric-arqueològic, 
natural i cultural (concerts, música als parcs, Parc a taula, Viu el Parc, Carta Europea de 
Turisme Sostenible i altres iniciatives que puguin sorgir..) de l’entorn de referència dins de 
les respectives competències i possibilitats pressupostàries. En aquest sentit, els punts 
d’Informació del Parc d’Olèrdola, al municipi d’Olèrdola i al municipi de Canyelles, seran 
competència dels respectius ajuntaments. S’establiran respectius convenis entre els 
ajuntaments i la Diputació de Barcelona per tal d’incrementar la relació dels punts 
d’informació municipals amb el parc, fent extensiva l’obertura a tots els festius del calendari 
laboral, una franja horària homogeneïtzada amb els altres punts d’informació del de la Xarxa 
de Parcs Naturals. 
 
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’ACdPC mitjançant  el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, promocionaran els respectius equipaments d’ús públic 
destinats al coneixement del patrimoni històric-arqueològic, natural i cultural d’aquest entorn, 
de la manera que ja es ve desenvolupant al punt d’informació del Parc al Castell d’Olèrdola. 
 
2.2 Respecte a la gestió forestal de les finques públiques que formen el conjunt històric 

d’Olèrdola: 
 
La Diputació de Barcelona donarà suport tècnic en la mesura de les seves possibilitats a la 
gestió forestal de les finques propietat de la Generalitat de Catalunya esmentades en els 
antecedents del conveni. Serà objecte d’especial atenció la prevenció d’incendis forestals. 
 
L’Ajuntament d’Olèrdola i l’Ajuntament de Canyelles, també donaran suport, en la mesura de 
les seves possibilitats, a la gestió forestal de les esmentades finques. Serà objecte 
d’especial atenció la prevenció d’incendis forestals. 
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L’ACdPC mitjançant el Museu d’Arqueologia de Catalunya, facilitarà l’execució d’activitats 
forestals i de prevenció d’incendis per part dels Ajuntaments de Canyelles i Olèrdola i de la 
Diputació de Barcelona a les finques esmentades en els antecedents del conveni, amb les 
limitacions que comporta l’ús públic del conjunt històric. 
 
2.3 Respecte a la creació i manteniment d’itineraris: 
 
L’ACdPC mitjançant el Museu d’Arqueologia de Catalunya, en funció de les seves 
possibilitats pressupostàries, es farà càrrec de les obres d’infraestructura i senyalització 
dels itineraris dins les finques esmentades als antecedents d’aquest conveni. Fora de l’àmbit 
d’aquestes finques i dins l’àmbit del Parc d’Olèrdola se’n farà càrrec la Diputació de 
Barcelona, en funció de les seves possibilitats pressupostàries. Finalment, els respectius 
Ajuntaments es faran càrrec, en funció de les seves possibilitats pressupostàries, de la 
infraestructura dels possibles trams d’itineraris fora de l’àmbit del Parc d’Olèrdola, en els 
seus respectius termes municipals. Els ajuntaments també hauran de fer les gestions 
oportunes per tal d’obtenir de la propietat les autoritzacions de pas. 
 
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’ACdPC mitjançant el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya promocionaran els itineraris, tant dels GR i PR com la 
Ruta dels Castells del Garraf com a recursos de desenvolupament del territori. 
 
Les parts signants del conveni acordaran la fórmula de gestió i manteniment dels diferents 
itineraris. 
 
2.4  Respecte a les restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i 

de Can Castellví) i la Cova dels Segarrulls: 
 
La Diputació de Barcelona va iniciar, l’any 1996, els treballs de neteja de les restes vegetals, 
consolidació i encarregar la redacció del Projecte Marc de posada en valor de les Coves 
de la Vall, que contempla la recerca, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni. Després 
d’intervencions arqueològiques i consolidació de les estructures, el projecte final va ser 
presentat al Consell Coordinador del Parc d’Olèrdola, el dia 5 de juny de 2008. 
 
L’Ajuntament d’Olèrdola assumeix la realització de totes aquelles gestions davant de la 
propietat que siguin preceptives per a la realització dels objectius marcats en aquest apartat 
del conveni. En especial per l’adquisició, si s’escau, de la part de la propietat que afecta a 
aquest patrimoni. 
 
Les parts definiran les necessàries mesures de protecció i seguretat, en funció de les figures 
de protecció legal previstes a la normativa, així com la seva incorporació als itineraris 
històrics i naturals que es dissenyin, ateses les especials característiques de l’indret i la 
dificultosa protecció del conjunt. 
 
L’ACdPC mitjançant el Museu d’Arqueologia de Catalunya continuarà els treballs de 
documentació arqueològica iniciats per la Diputació de Barcelona l’any 1996 i donarà suport 
tècnic en la mesura de les seves possibilitats a la direcció dels treballs esmentats en el punt 
primer d’aquesta part relativa a les restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de 
Can Ximet i de Can Castellví) i la Cova dels Segarrulls. En qualsevol cas, assumeix la 
realització de totes aquelles gestions davant la Direcció General de Patrimoni Cultural que 
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siguin preceptives per a la realització del previst en el punt primer d’aquesta part relativa a 
les restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i de Can Castellví) i 
la Cova dels Segarrulls. 
 

2.5  Respecte al desenvolupament del Pla d’Ús Públic dins del Parc d’Olèrdola: 
 

La Diputació de Barcelona ha promogut la redacció d’un Pla d’ús públic, on les institucions i 
entitats del territori han pogut: 
 

- Analitzar la situació actual i potencialitats de l’oferta i la demanda en relació amb l’ús 
social del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix. 

- Analitzar els programes i el conjunt d’equipaments i serveis d’ús social del parc. 
- Analitzar la incidència de l’ús social en el desenvolupament local i en la preservació del 

medi natural, determinant impactes, mesures de foment i mesures correctores i garantint 
la seva compatibilitat amb el règim de protecció de l’espai natural. 

- Plantejar propostes de planificació i programació de la gestió, així com mecanismes 
d’avaluació. 

 
Després d’un procés de participació, l’esmentat Pla va rebre l’escaient vistiplau en sessió 
ordinària del Consell Coordinador celebrat a Canyelles en data de 4 de juny de 2009. 
 
Els ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, tramitaran, per a la seva aprovació, les ordenances 
d’ús públic que es deriven del Pla, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Establiment de convenis específics 
 
El present conveni s’articularà mitjançant l’establiment de convenis específics que 
desenvoluparan els aspectes expressats en aquest marc de col·laboració i que fixaran les 
aportacions econòmiques i de personal així com d’instal·lacions, equipaments i serveis per 
part de cada institució. 
 
En els convenis específics podrà contemplar-se la col·laboració d’altres entitats, si fos 
necessari, per a dur a terme els objectius, previ acord entre les parts signants del present 
conveni. 
 
Quart. Constitució d’una comissió coordinadora 
 
La Comissió coordinadora és l’òrgan paritari per a la interpretació del present conveni, la 
seva execució i per a garantir el correcte desenvolupament del conveni i dels projectes que 
es generin, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre 
els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació. 
 
Objecte: La Comissió té per objecte: 
 

 Fer el seguiment del conveni. 

 Proposar l’establiment de convenis específics. 

 Establir acords sobre qualsevol assumpte que sigui d’interès per alguna de les parts 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents: 
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- Per part de l’Ajuntament d’Olèrdola, l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament o persona en 

la que delegui i el/la regidor de les àrees de Cultura o de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Olèrdola o persona en la que delegui. 

 
- Per part de l’Ajuntament de Canyelles, l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament o persona 

en la que delegui i el /la regidor/a de les àrees de Cultura o de Medi Ambient o persona 
en la que delegui. 

 
- Per part de la Diputació de Barcelona, el/la director/a del Parc d’Olèrdola i el tècnic d’Ús 

Públic del Parc del Garraf-Olèrdola. 
 
- Per part de l’ACdPC, el/la director/a del Museu d’Arqueologia de Catalunya o persona en 

la que delegui i el/la coordinador/a de la seu d’Olèrdola del MAC. 
 
La Comissió Coordinadora es reunirà com a mínim una vegada a l’any i excepcionalment, a 
petició de qualsevol de les parts implicades i prèvia convocatòria. 
 
Amb caràcter informatiu, podran assistir a la reunió de la Comissió Coordinadora aquells 
tècnics / tècniques de les institucions que signen aquest conveni que aquestes es considerin 
en funció de l’ordre del dia de la reunió. 
 
Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals  i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i 
de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 
13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de quatre 
anys. 
 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar prorrogar- lo 
fins a quatre anys addicionals com a màxim. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà 
comunicar a l’altra la seva intenció de prorrogar el conveni, adoptant un acord exprés, la 
qual cosa haurà de notificar abans de la data de venciment del termini de vigència, amb una 
antelació mínima de dos mesos. L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la 
corresponent addenda al present Conveni. 
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Setè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, mitjançant la signatura de les corresponents addendes, per part de les parts 
signatàries del conveni. 
 
Vuitè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
 
b) Per renúncia expressa la qual s’haurà de fer per escrit i amb una antelació no inferior a 

30 dies. 
 
c) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
 
d) Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s 
complidora/es de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer, des de la 
notificació practicada. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò 
que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa. 

 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Novè. Marc normatiu del present conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques i per la Llei 40/2015, 1 d’octubre de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè. Jurisdicció competent 
 
Les parts de comú acord es comprometen a resoldre les seves diferències derivades de la 
interpretació de les clàusules contingudes al present conveni de forma amistosa, en el cas 
de no ser possible, les qüestions litigioses derivades de la interpretació i el compliment del 
conveni de col·laboració subscrit entre seran de coneixement i competència els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Onzè. Publicació del conveni 
 

En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les parts es 
comprometen a fer públic aquest conveni mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat. 
 

I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni de col·laboració  a un 
sol efecte i a la data de la darrera signatura electrònica. 
 

ANNEX AL CONVENI MARC COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, 
L’AJUNTAMENT DE CANYELLES, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA 
CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL MITJANÇANT EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA, PER A POTENCIAR EL CONEIXEMENT I LA DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC I NATURAL DEL CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA I DEL 
PARC D’OLÈRDOLA 

 

RELACIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DEL PARC D’OLÈRDOLA 
 

L’espai protegit pel Parc d’Olèrdola abasta els municipis de Canyelles (Garraf) i Olèrdola (Alt 
Penedès). En el seu perímetre es troben els següents elements de patrimoni cultural: 
 

El conjunt històric d’Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès). Propietat pública, Generalitat de 
Catalunya. És una de les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya (llei 17/1990, de 
museus). Ocupacions des de la prehistòria fins l’època moderna, especialment a 
destacar el poblar iber, la fortificació romano republicana  i la ciutat i castell medievals. 
Declarats Monument Històric Artístic l’església i el castell (l’església de Sant Miquel per 
una banda i les ruïnes per l’altra) per Decret de 3 de juny de 1931, Bé Cultural d’Interès 
Nacional per resolució del Departament de Cultura de data 14 de febrer de 1996 (DOG 
2178 de 6.3.1996) (església de Sant Miquel: BCIN 165-MH; castell: BCIN 1123-MH; 
poblat/ruïnes: BCIN 2058-ZA). 
 

Les pintures rupestres de la Vall i Segarrulls (Olèrdola, Alt Penedès). Conjunt de 
pintures rupestres de Can Castellví, Can Ximet i la cova de les Pintures de Segarrulls. 
Edat del bronze. Incloses a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco (declaració de 
1998). 
 

El conjunt rupestre medieval de la Vall (Olèrdola, Alt Penedès). Les restes medievals 
conservades a les cingleres de la Vall s’integraven en la part suburbana de la ciutat 
d’Olèrdola des del segle X, perdurant l’hàbitat rupestre fins l’inici del segle XV. 
 

Forns de calç de Cal Castellví i fondo de la Seguera (Olèrdola, Alt Penedès). Forns 
situats a la Vall, època moderna, construcció tradicional. 
 

Barraques de vinya de la Vall i fondo de la Seguera (Olèrdola, Alt Penedès). Inventari 
de Patrimoni (DIBA). 

 

Altres monuments, jaciments arqueològics i elements de patrimoni cultural dispersos dins 
del terme municipal d’Olèrdola, entre els que destaquen els d’època medieval: església 
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romànica de Sant Esteve de Moja (segle XII, BCIL 2008), la torre de Moja (segle X, propietat 
pública municipal), la capella del Sant Sepulcre a Sant Miquel d’Olèrdola (segle XI, pintures 
romàniques, BCIN 166-MH-EN, propietat privada), la torre de Viladellops (segle X, propietat 
privada, BCIN 1126-MH), el castellot de la Barquera (BCIN 1125-MH), l’església romànica 
de Sant Joan de Viladellops, el mil·liari romà reutilitzat com a sarcòfag (Segle VII, església 
Sant Pere Molanta). 
 

El municipi de Canyelles compta igualment amb un element destacat com és el castell de 
Canyelles (segles XV-XVIII, BCIN 619-MH) 
 

Quan al patrimoni natural, l’espai de protecció es caracteritza pel seu marcat caràcter 
mediterrani, amb un paisatge en mosaic on hi trobem diferents comunitats vegetals com 
l’alzinar mediterrani, les pinedes de pi blanc i formacions arbustives baixes. La presència del 
margalló, espècie d’especial interès en aquest indret, forma màquies en les zones on no hi 
ha bosc juntament amb el llentiscle i el garric. La confluència d’aquests ecosistemes es 
reflecteix en la fauna que hi habita, principalment espècies de caràcter termòfil, com la 
fauna herpetològica, abundant a la zona. Finalment, el sistema càrstic que s’ha anat 
conformant ha permès el desenvolupament d'una interessant vida cavernícola, incloent la 
presència espècies endèmiques. 
 

Els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix estan certificats des de l’any 2017 amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquest és un projecte participatiu on s’ha fet una 
diagnosis, una estratègia i un Pla d’actuacions per assolir que tot el territori d’aquests parcs 
treballi en el Turisme Sostenible. Els ajuntaments de Canyelles i d’Olèrdola i el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola participen en la implementació d’un turisme sostenible 
de la destinació a partir de l’adhesió a la proposta que garanteix fer xarxa en el territori i 
elaborar paquets turístics sostenibles”. 
 

Segon. Notificar els presents acords a les parts signants del present conveni marc, pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals 
públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per un import 
total de 405.000 € (Exp. núm. 2022/11656).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“FETS 
 

1. L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus 
objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió 
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artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir 
suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de 
dinamització, impuls, foment i difusió de les arts escèniques, la música, el cinema i 
les arts visuals, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, 
mitjançant el recolzament de fires, mostres, mercats i festivals de referència, els 
quals es considera que tenen un caràcter excepcional com a mostra 
representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereixen un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o 
àmbit concret i tenen una direcció artística professional. 

 
2. Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que 

permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i 
supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i 
formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 

 
3. Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives per tal que 

aquests esdeveniments de referència ofereixin iniciatives innovadores, dins el 
camp de la difusió artística, per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a 
expressions culturals vers la ciutadania. Donar suport al desenvolupament de les 
fires, mostres, mercats i festivals de referència en l’àmbit de la difusió artística als 
municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit provincial i nacional i al 
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic. 

 
4. En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 

diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu donant suport al sector 
de les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte 
econòmic i social ocasionat per la crisi sanitària dels darrers anys, i alhora ajudar 
a impulsar la recuperació dels esdeveniments de difusió artística de referència 
dins del nostre àmbit competencial. 

 

5. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb 
la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte d’aquesta 
subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o 
festivals de referència, incloent actuacions inicialment previstes que no es puguin 
realitzar o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització 
hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el 
motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions 
en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les 
autoritats governamentals en referència amb les mesures en matèria de salut 
pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança).   

 
3. Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 

competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat 
amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 

 
4. Atès que des de la Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de 

Cultura es volen fomentar les fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural 
que tenen el seu àmbit d’actuació dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022.  

 
5. Vist que l’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades 

en la present convocatòria serà de quatre-cents cinc mil euros (405.000.- EUR) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent 
dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47902 i G/40103/ 33410/ 
48901 de l’exercici 2022. 

 
6. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
7. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 

 
8. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure 

unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
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9. Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
10. Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema 

de protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, 
oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 

 
11. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
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 l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202220225120013323), que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens 
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR FIRES, 
MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA ORGANITZATS PER 
ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL QUE 
TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013323 
 
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de 
referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural 
que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la 
música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
te una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 

1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 
 

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys (sense incloure l’edició del 

2022). 
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que complexin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €. 
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys (sense incloure 

l’edició del 2022). 
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels 

gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, 
teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, pop rock internacional, 
música infantil, músiques d'autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica 
monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica. 

g) En el cas de festivals organitzats per entitats privades del sector cultural, han de 
comptar amb la col·laboració explícita de l’ens local dels municipis a on es realitza el 
festival. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
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donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi 
estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 
referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 
 
a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació de 

Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona. 
b) les fires, mostres, mercats i/o festivals amb programacions que tinguin el suport de l’Àrea 

de Cultura de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022.  
 
II. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb 
les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb la 
programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema i/o les arts visuals. 

 Afavorir la participació i el benestar de persones o col·lectius amb dificultats 
d’accessibilitat física o que pateixen malalties mentals. 

 Millorar la difusió de les activitats de la fira, mostra, mercat i/o festival a través de l’ús 
d’un web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb la 
ciutadania. 

 
3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats i/o 
planificats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. 
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5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i 
altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot 
seguit es detallen: 
 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi o estigui prevista 
majoritàriament a un o més municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es 
realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
4. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única fira, mostra, 
mercat o festival. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 

 
1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció que el sol·licitant sigui un 

ens local o una entitat. Els models es podran descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i hauran d’incorporar la informació següent: 

 
a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades aportant la documentació 

següent: 
 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
 

No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 
2020 o 2021, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat 
habilitat a tal efecte del model de sol·licitud esmentat. 
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b) Identificació del representant legal de les entitats privades, aportant la documentació 
següent: 

 

 Còpia DNI. 

 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 
que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la 
sol·licitud. 

 
c) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís per a les 

comunicacions. 
 

d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 

e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 

f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta 
pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la 

subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la 
següent informació: descripció de la fira, mostra, mercat o festival, direcció artística, 
programa amb especificació dels projectes de producció pròpia si n’hi ha, descripció de 
les activitats educatives, dinamització comunitària i foment de públics, descripció de les 
estratègies de comunicació i públic destinatari. 

 
3. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la 

subvenció, d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 
 

4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 

6. Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import superior a 10.000 €, declaració de la 

informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del 
model normalitzat. 
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9. En el cas de festivals organitzats per entitats privades caldrà adjuntar el compromís de 
l’ens local del/s municipi/s on es celebra, degudament signat electrònicament pel 
representant legal de l’ens local o un responsable tècnic municipal, d’acord amb l’annex 
de compromís de l’ens local del model normalitzat. 

 
10. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris 

específics d’atorgament de les subvencions: 
 

 Programes de mà o cartell de l’esdeveniment de l’any 2022, si ja se’n disposa, o de 
la darrera edició. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa. 

 Altres. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas de festivals organitzats 
per entitats privades també es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament 
signat electrònicament pel representant legal de l’ens local o un responsable tècnic 
municipal. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 1 de juliol 
de 2022. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, o altres sistemes de firma electrònica 
admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona consultable a la 
seu electrònica de la Diputació). 
 
En el cas de les entitats privades i altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la 
documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe o altres sistemes de 
firma electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
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consultable a la seu electrònica de la Diputació), també es presentarà, quan correspongui, 
l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens 
local o un responsable tècnic municipal. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran 
assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en 
matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 
hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al 
Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina de Difusió Artística 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única fira, mostra, 
mercat o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o 
a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.  
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb 
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació: 
 
1. Fires, mostres i mercats de referència: 
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a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 
45 punts), es valorarà: 

 
a.1) Número de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat (fins a 35 
punts) 

 

 Entre 30 i 40 propostes: 10 punts 

 Entre 41 i 50 propostes: 20 punts 

 Entre 51 i 60 propostes: 30 punts 

 Més de 60 propostes: 35 punts 
 

a.2) Número de propostes artístiques que s’estrenen en el marc de la mostra, fira i/ o 
mercat (fins a 10 punts) 

 

 Entre 5 i 15 estrenes: 5 punts 

 Més de 15 estrenes: 10 punts 
 

Només es comptabilitzaran les estrenes absolutes. 
 
b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 35 punts), es 

valorarà 
  

b.1) Número d’assistents presencials (fins a 25 punts) : 
 

 Entre 1.000 i 5.000 assistents: 10 punts 

 Entre 5.001 i 10.000 assistents: 15 punts 

 Entre 10.001 i 20.000 assistents: 20 punts 

 Més de 20.000 assistents: 25 punts 
 
No es comptabilitzaran els assistents no presencials. Es tindran en consideració els 
assistents presencials de l’any 2022, si ja s’ha celebrat, o en el seu defecte els de la 
darrera edició celebrada. 

 
b.2) Número de professionals acreditats (fins a 10 punts): 

 

 Entre 100 i 500 professionals acreditats: 5 punts 

 Més de 500 professionals acreditats: 10 punts 
 

Es tindran en consideració el número de professionals acreditats l’any 2022,si ja s’ha 
celebrat, o en el seu defecte els de la darrera edició celebrada. 

 
c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 20 punts) es valorarà el 

número d’edicions de l’esdeveniment: 

 
 Entre 16 i 20 edicions: 10 punts 

 Entre 21 i 30 edicions: 15 punts 

 Més de 30 edicions: 20 punts 
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S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 40 punts.  

 
2. Festivals de referència: 

 
a) Volum de la programació artística professional del festival de referència (fins a 40 

punts), es valorarà: 

 
 Entre 10 i 20 activitats: 10 punts 

 Entre 21 i 30 activitats: 15 punts 

 Entre 31 i 40 activitats: 20 punts 

 Entre 41 i 50 activitats: 25 punts 

 Entre 51 i 60 activitats: 30 punts 

 Entre 61 i 70 activitats: 35 punts 

 Més de 70 activitats: 40 punts 

  
Es computarà l’activitat artística professional, en el cas de les arts en viu el número de 
funcions i en el cas de les arts visuals el número d’exposicions o intervencions 
artístiques. En el cas de cinema i curtmetratges es computaran les sessions que poden 
agrupar diferents projeccions. 

 
Els festivals que tenen lloc a diverses poblacions, només es considerarà l’activitat 
artística professional que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de 
Barcelona. 

 
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 35 punts), es valorarà:  

 
b.1) Número d’assistents presencials (fins a 25 punts) : 

 
 Entre 1.000 i 5.000 assistents: 10 punts 

 Entre 5.001 i 10.000 assistents: 15 punts 

 Entre 10.001 i 20.000 assistents: 20 punts 

 Més de 20.000 assistents: 25 punts 

 
No es comptabilitzaran els assistents no presencials. Es tindran en consideració els 
assistents presencials de l’any 2022, si ja s’ha celebrat, o en el seu defecte els de la 
darrera edició celebrada. Els festivals que tenen lloc a diverses poblacions només es 
consideraran els assistents als municipis de la demarcació de Barcelona, exceptuant la 
ciutat de Barcelona. 

 
 

b.2) Existència d’activitat adreçada al sector professional (fins a 10 punts): 
 
Es valoraran positivament el festivals que disposin d’un programa d’activitats adreçades 
als professionals del sector (trobades, conferències, tallers, jornades i altres). 

 
c) Trajectòria del festival de referència (fins a 25 punts), es valorarà el número d’edicions 

de l’esdeveniment: 
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 Entre 6 i 10 edicions: 5 punts 

 Entre 11 i 15 edicions: 10 punts 

 Entre 16 i 20 edicions: 15 punts 

 Entre 21 i 25 edicions: 20 punts 

 Més de 25 edicions: 25 punts 
 
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 35 punts. 
 
Les esmentades activitats s’avaluaran d’acord amb els criteris objectius de valoració 
aplicats amb la ponderació indicada en aquest punt i en referència amb la informació que 
es faci constar a la sol·licitud presentada. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades 
pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es 
considera la possibilitat de finançar activitats planificades, incloent les actuacions 
inicialment previstes que no es puguin realitzar o que es realitzin en format virtual sempre i 
quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de 
la subvenció, i el motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les 
actuacions en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per 
les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per 
a contenció de la pandèmia de la COVID-19.   
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 

a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim la puntuació 
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a la indicada en els 
apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
c) Sol·licituds desestimades per existir la sol·licitud d’un altre esdeveniment amb la 

mateixa temàtica i més puntuació. 
 
d) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de quatre-cents cinc mil euros (405.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden 
veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 de l’exercici 2022. 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la 
següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment 
de 40 a 74 

punts 
de 75 a 100 

punts 

Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 30.000 € 35.000 € 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 35.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment 
de 35 a 74 

punts 
de 75 a 100 

punts 

Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 

Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 25.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import dels barems establerts en 
les taules per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Si un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, 
restés import pendent d’assignar, aquest es distribuirà en parts iguals entre les sol·licituds 
estimades. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total de l’esdeveniment subvencionat, o de l’import sol·licitat. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 
Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 El president delegat de l’Àrea de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o 
persona en qui delegui. 

 El coordinador de l’Àrea de Cultura o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 

 La gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui. 

 La cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretària. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si, en el transcurs d'un mes a partir de la publicació 
de l'acord de resolució del procediment en el Butlletí Oficial de la Província, el beneficiari no 
manifesta expressament les seves objeccions. 
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16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

 
2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

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

 
4) El pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 

compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No obstant, si hi 
ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, s’acceptaran les 
desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les mesures adoptades per 
combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

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

 
6) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
7) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

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

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Despeses directament vinculades amb el projecte presentat: caixets dels serveis artístics 

contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material escènic, 
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de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport d’instruments; 
contractació de personal extern de suport al festival (control d’accés, taquilla, 
seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de premis i 
guardons. 

 

b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 
fidelització de públics del projecte objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses 
de cartelleria, publicitat i promoció del projecte (programes, tríptics i similars, anuncis i 
publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies. 

 

c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 
artístiques. 

 

d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 
relacionats amb el projecte objecte de la sol·licitud. 

 

e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 
de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al sol·licitant per 
part de personal autònom o societats, imputable al projecte objecte de la sol·licitud. Es 
podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització de 
l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 30% de l’import de la subvenció 
concedida. 

 

f) Despeses de l’auditoria. 
 

L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 

Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència amb les mesures 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la  
COVID-19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les relacionades en 
aquest apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de 
l’activitat inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut 
assolir, total o parcialment, o s’hagi realitzat en un format no presencial, però que la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 
 

Les factures i rebuts han de fer referència a despeses del projecte subvencionat realitzades 
a l’exercici 2022 i caldrà que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

18. Despeses no subvencionables 
 

Tot i que poden formar part del cost total del projecte, no es consideraran despeses 
subvencionables per part de la Diputació de Barcelona les següents: 
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a) Despeses de viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats o comissions 
artístiques. 

 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament al projecte presentat. 
 
e) Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 

l’entitat. 
 
f) Despeses indirectes. Les despeses o costos indirectes són aquells compartits per 

l’activitat subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (ex.: 
gestoria, subministraments, lloguer, material d’oficina i consumibles...). L’import 
d’aquestes despeses no podrà superar el percentatge del 5 % respecte a l’import de les 
despeses directes elegibles. 

 
Té la consideració de despesa no subvencionable i no pot formar part del pressupost de 
l'acció subvencionada, les següents: 
 

 Despeses indirectes que sobrepassin el percentatge del 5 % respecte a l’import de les 
despeses directes elegibles. 

 L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 
19. Subcontractació 
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 

 
20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2022.  
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 Justificació final, entre el 16 de gener i el 31 de març de 2023. 
 

2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 

A. Per ens locals: 
 

OPCIÓ I 
 

Certificació de funcionari públic, que contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació on es descriguin les activitats realitzades i els resultats obtinguts 
(assistents, entrades venudes, professionals acreditats, etc.) i les desviacions respecte el 
pressupost previst. 

 

b) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat 
electrònicament pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: 
relació classificada de les despeses amb identificació del concepte de la despesa, 
creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la 
subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que la despesa correspongui a 
una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i que les factures 
hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 

 

S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons 
propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a 
la mateixa finalitat. 
 

En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 
 

1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del 
seu cost. 

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 
Seguretat Social. 

 

c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada, en els termes de la base 27. 

 

OPCIÓ II  
 

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:  
 

a) Memòria de l’actuació on es descriguin les activitats realitzades i els resultats obtinguts 
(assistents, entrades venudes, professionals acreditats, etc.) i les desviacions respecte el 
pressupost previst.  
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b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 
de l’article 74.5 RLGS, que contindrà com a mínim un estat representatiu de la totalitat de 
les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupades, 
amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes. 

 
La present memòria econòmica haurà d’anar acompanyada d’un informe emès per un/a 
auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 

 
En aquest informe l’auditor haurà de fer referència a: 

 

 pressupost inicial i cost final de l’activitat i haver fet les comprovacions necessàries 
per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports,  

 la correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits assenyalats en 
les presents bases, 

 si s’escau, la verificació d’haver sol·licitat tres pressupostos quan la quantia de la 
contractació superi l’import del contracte menor, 

 la comprovació que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que 
facin referència a l’activitat subvencionada. 

 que la persona que presenta la justificació té poders suficients per fer-ho. 
 

L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de 
maig. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període d’execució 
establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, que no 
s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la realització de 
l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions determinades per les 
autoritats governamentals en referència amb les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podran tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació 
Electrònica de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

B. Per entitats privades i altres ens instrumentals: 
 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:  
 
a) Memòria de l’actuació on es descriguin les activitats realitzades i els resultats obtinguts 

(assistents, entrades venudes, professionals acreditats, etc.) i les desviacions respecte el 
pressupost previst.  

 
b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 

de l’article 74.5 RLGS, que contindrà com a mínim un estat representatiu de la totalitat de 
les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupades, 
amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes. 

 
La present memòria econòmica haurà d’anar acompanyada d’un informe emès per un/a 
auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 

 
En aquest informe l’auditor haurà de fer referència a: 

 

 pressupost inicial i cost final de l’activitat i haver fet les comprovacions necessàries 
per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports,  

 la correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits assenyalats en 
les presents bases, 

 si s’escau, la verificació d’haver sol·licitat tres pressupostos quan la quantia de la 
contractació superi l’import del contracte menor, 

 la comprovació que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que 
facin referència a l’activitat subvencionada. 

 que la persona que presenta la justificació té poders suficients per fer-ho. 
 
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de 
maig. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i que la totalitat de la despesa 
imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període d’execució 
establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, que no 
s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la realització de 
l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions determinades per les 
autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
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Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 

 
22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat per 
mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, amb l’advertiment que de no fer-
ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui. 
 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 
justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot 
revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 
 
23. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
24. Modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el termini 
d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de la subvenció. 
 
En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del projecte 
que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que no alterin la 
valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i que no impliquin 
necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es produeixin variacions en 
l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria d’activitats, en el moment de 
justificar la subvenció. 
 
Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el moment 
de justificar la subvenció. 
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25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció concedida serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Podrà ser compatible amb qualsevol subvenció 
concedida per altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
No serà compatible amb les fires, mostres, mercats i/o festivals amb programacions que 
tinguin el suport de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022.  
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui. 
 
26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 
28. Causes de reintegrament 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
29. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
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2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  

 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des 
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
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Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i obligacions/reclamar i denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla. 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 9 DE JUNY DE 2022 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA 
ORGANITZATS PER ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR 
CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022 GESTIONADES PER L’OFICINA DE 
DIFUSIÓ ARTÍSTICA DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013323 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i 
altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot 
seguit es detallen: 

 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 
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 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi o estigui prevista 
majoritàriament a un o més municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es 
realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base sexta. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de 
referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural 
que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la 
música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
te una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 
 

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys (sense incloure l’edició del 

2022). 
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que complexin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €. 
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys (sense incloure 

l’edició del 2022). 
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels 

gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, 
teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, pop rock internacional, 
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música infantil, músiques d'autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica 
monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica. 

g) En el cas de festivals organitzats per entitats privades del sector cultural, han de 
comptar amb la col·laboració explícita dels ens locals dels municipis a on es realitza 
el festival. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi 
estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 
referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació 
de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona. 

b) les fires, mostres, mercats i/o festivals amb programacions que tinguin el suport de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022.  

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de quatre-cents cinc mil euros (405.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden 
veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 de l’exercici 2022. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la 
següent manera: 

 

Pressupost previst de l’esdeveniment 
de 40 a 74 

punts 
de 75 a 100 

punts 

Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 30.000 € 35.000 € 
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Pressupost previst de l’esdeveniment 
de 40 a 74 

punts 
de 75 a 100 

punts 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 35.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació amb 
els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment 
de 35 a 74 

punts 
de 75 a 100 

punts 

Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 

Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 25.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import dels barems establerts en 
les taules per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Si un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, 
restés import pendent d’assignar, aquest es distribuirà en parts iguals entre les sol·licituds 
estimades. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total de l’esdeveniment subvencionat, o de l’import sol·licitat. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 1 de juliol 
de 2022. 
 
La convocatòria serà única. 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se al lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, o altres sistemes de firma electrònica 
admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona consultable a la 
seu electrònica de la Diputació). 
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En el cas de les entitats privades i altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la 
documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe o altres sistemes de 
firma electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació), també es presentarà, quan correspongui, 
l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens 
local o un responsable tècnic municipal. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats i/o 
planificats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2022.  

 Justificació final, entre el 16 de gener i el 31 de març de 2023.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el model de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020.” 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de QUATRE CENTS CINC MIL EUROS (405.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació. 
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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. 




