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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2022 

 
El 30 de juny de 2022, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte de 
l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc Verdaguer i Montanyà (JUNTS), 
senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), 
senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín 
(PSC-CP), Josep Monràs Galindo (PSC-CP), senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), 
Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM) i senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aïda Llauradó Álvarez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Laura Pérez 
Castaño (ECG) i Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT), i els diputats senyors Rubén 
Guijarro Palma (PSC-CP) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 9 de juny 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. 2022/15159). 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 30/2022, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 386/2018-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. 2018/0018456). 

 
4. 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. 19/2022, de 15 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 396/2018-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. 2018/0019921). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 32/2022, de 8 
d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 22 d’agost de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació, pel qual es 
desestimava la petició d’anys de serveis prestats presentada per la recurrent 
(Exp. núm. 2019/0005074). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 45/2022, de 22 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra 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. 2019/0005088). 

 
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. 4 de Barcelona, núm. 17/2022, de 17 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 428/2018-F, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra la resolució de 24 de juliol de 2018 de la 
Presidència de la Diputació, que desestimà el recurs de reposició formulat 
envers el Decret de 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats (Exp. núm. 2019/0006895). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 358/2021, de 27 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 283/2020-D, interposat pel 
senyor XXX, en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la pretensió 
d’establir un nou complement personal transitori equivalent al pagament de la 
millora per anys de servei i desestima la resta del recurs (Exp. núm. 
2020/0017992). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 87/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 2/2019-A, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent, contra 
el Decret de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimava el recurs previ 
de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018, que desestimava la 
petició del premi o millora de serveis prevista a l’article 30 de l’acord de 
condicions del personal de Diputació de Barcelona demanada mitjançant 
instància de data 12 d’abril de 2018 (Exp. núm. 2019/0005111). 
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10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, núm. 96/2021, de 5 de març, dictat en el 
procediment núm. 113/2019-B, interposat per la senyora XXX, en desestimar la 
demanda promoguda per la part recurrent, en matèria de prestacions de 
seguretat social, i que ha estat confirmada per la Sentència núm. 507/2022, 
dictada el 28 de gener en el recurs de suplicació núm. 5513/2021, per la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Exp. núm. 2019/0004476). 

 
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. 5 de Barcelona, núm. 14/2022, de 14 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, interposat pel 
senyor XXX, en declarar la inadmissió del recurs interposat per la part recurrent, 
contra la desestimació de l’avançament de les despeses de defensa jurídica i 
representació derivades de la seva condició d'investigat en el procediment de 
diligències prèvies núm. 111/2016, que es tramita davant el Jutjat d'Instrucció 
núm. 1 de Barcelona.(Exp. núm. 2021/0016680). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10222/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 367/2020-
B, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, dictat per la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
pel qual es desestima la petició del recurrent, consistent en la declaració de 
fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració 
d’indefinit no fix. (Exp. núm. 2021/0002588). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10384/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició de declaració de fixesa en la darrera plaça que ocupa, o 
subsidiàriament, la declaració d'indefinida no fixa (Exp. núm. 2021/0004632). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14159/2021, de 15 de 

desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 285/2021-B, 
interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 19 d’abril de 2021, dictat per 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que desestimà la sol·licitud en què instà la corporació a reconèixer que 
ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal com a 
funcionària interina i a reconèixer-li la condició de funcionària de carrera o, 
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subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a funcionària 
de carrera (Exp. núm. 2021/0022421). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10224/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 318/2020-A, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2021/0002668). 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 879/2022, de 2 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 517/2021-E, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2022/0001312). 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2126/2022, de 2 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona. en el procediment abreujat núm. 523/2021-E, 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. 
2022/0002553). 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6293/2022, de 29 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 587/2021-S, 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. 
2022/0012080). 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3763/2022, de 4 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 19/2022, interposat per la senyora 
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XXX contra la resolució de 21 d’ octubre de 2021, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es desestimen 
les al·legacions formulades contra la publicació de la llista provisional d’admesos 
i exclosos en el procés selectiu S-22/20 per cobrir, mitjançant nomenament interí, 
possibles suplències de llocs de treball d’Enginyer/a del territori (Exp. núm. 
2022/0006431). 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3139/2022, de 23 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 534/2021-C, interposat per VERTI 
ASEGURADORA, SA, contra el Decret de la Presidència núm. 11791/2021, de 
26 d’octubre, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
50/20 formulada per la recurrent pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit, ocorregut el 9 de gener de 2019, quan el vehicle amb matrícula  va 
topar amb un porc senglar que estava mort i ocupava un dels carrils de circulació 
de la carretera BV-1248, a l’altura del PK 5,100 (Exp. núm. 2022/0002378). 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del recurs tècnic “Comunicació local en situació d'excepcionalitat per 
COVID-19 i reactivació”, del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals 
per a l’any 2022(Exp. núm. 2022/00011504). 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/0017952). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Escola del Treball per 
col·laborar en l’execució de diverses actuacions vinculades als objectius del Pla 
d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2022/15382). 

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

relativa a l'acord marc amb diverses empreses, del contracte de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatiu al servei de vigilància, protecció i control d'accés 
a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
(dividit en 2 lots) (Exp. núm. 2022/0012792). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
25. CALLÚS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.615,32 €, a l'Ajuntament de Callús, 
per a finançar l'actuació local “Reparació de ferms”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014329). 

 
26. FIGARÓ-MONTMANY. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.024,79 €, a 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
vehicle vigilància municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014800). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Obres de millora del cementiri municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014184). 

 
28. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la via pública”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014187). 

 
29. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa 
municipal d'enllumenat públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014193). 

 
30. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa 
municipal clavegueram”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014199). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
per a finançar l'actuació local “Projecte de reurbanització de la Plaça Sant Crist”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013249). 

 
32. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
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l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació Ca 
n'Oms”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013593). 

 
33. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Millores cementiri municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013602). 

 
34. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
casa de l'antiga farmàcia. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0014207). 

 
35. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 87.922,30 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l'actuació local 
“Reurbanització de la plaça 11 de setembre i del tram central del carrer 1 
d'octubre”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014208). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
36. CARDEDEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 46.410,19 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012064).  

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 22.740,99 €, a l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0011805).  

 
38. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 17.779,32 €, a l'Ajuntament de La Garriga 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012849).  

 
39. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 15.259,67 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0012466).  
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40. SANT CUGAT DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 250.672,38 €, a l'Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0012090).  

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

concedir una subvenció per import de 33.344,29 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a  finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013551).  

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

una subvenció, per import de 90.106,09 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012576).  

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

contracte relatiu al servei de manteniment, conservació i control dels sistemes de 
tractaments d’aigua residual de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, 
formalitzat amb l’empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, SL, durant un any, del 19 de juliol de 2022 al 18 
de juliol de 2023, per un import total de 12.123,70 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0011099). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme 
de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT en endavant), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (expedient DIBA núm. 2020/0017785) signat entre 
l'ORGT i l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA en 
data 9 de setembre de 2021 (Exp. ORGT/2022/0013162). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per a la millora de 
l’equipament digital dels governs locals”, en el marc de la convocatòria del 
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Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0011204). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

modificat “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Martorell i Manresa (5 lots). Any 2022”. 
(Exp. núm. 2021/23369).  

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès, relatiu a les obres del “Projecte constructiu de 
reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el 
PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, per un import de 400.701, 53 € IVA inclòs 
(Exp. núm. 2020/72). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/20482).  

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació relatiu a l’acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 5 
empresaris, per a la posterior adjudicació de contractes basats de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatius a treballs de Cartografia topogràfica digital 3d a 
escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació de Barcelona, per un 
import total d’11.297.467,50 € IVA inclòs (Exp. núm. 2022/7552). 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar d’ofici l’errada 

material detectada en l’acord núm. 283/2022, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de 12 de maig, relatiu a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva 
del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per 
un import total de 2.684.457, 43 € IVA inclòs (Exp. núm. 2021/23295).  

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
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l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/21884). 

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

l’expedient del contracte de concessió de serveis no públics per a la gestió de la 
Casanova del Castell, situada al Parc del Castell de Montesquiu i propietat de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016596). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’autorització i disposició, amb caràcter de reconeixement de crèdit per l’import 
justificat, corresponent a la part de l’anualitat 2020, de l’actuació Bages Ocupació 
+45, concedida en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 a l’Ajuntament 
de Manresa, per un import de 18.382,50 € (Exp. núm. 2019/0019653). 

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

l’autorització i disposició, amb caràcter de reconeixement de crèdit per l’import 
justificat, corresponent a la part de l’anualitat 2020, de tres fons dins del recurs 
“Reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació”, concedits en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2020, per un import total de 24.352,75 € (Exp. núm. 
2020/0010097). 

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

criteris per a resoldre el procediment de concessió del recurs material “Execució 
de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, 
en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0021690). 

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

criteris per a resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i 
gestió turística”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0021690). 

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la “Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
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S.A.M.P” (SEGITTUR), mitjançant el qual formalitzen el Protocol general 
d’actuació per al desenvolupament en l’àmbit territorial de les comarques de 
Barcelona del model de Destinació Turística Intel·ligent en el seu conjunt (Exp. 
núm. 2022/0007556). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022, per un import total 
de 300.000 € ( Exp. núm. 2022/2080). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i projectes per al 
desenvolupament cultural local”, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/13063). 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació definitiva, de l’ajut 
econòmic “Espai de lectura del Barri d’Almeda (Biblioteca Almeda)” 
(19/X/278243) per un import de 600.000 €, a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern en sessió de 12 de març de 
2020 (Exp. núm.  2019/19953). 

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

parcial de les al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació 
definitiva, per delegació de la Presidència, de l’ajut econòmic “Construcció espai 
de lectura al barri Fontsanta-Fatjó” (19/X/278241), a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 
2020, per un import total de 330.661,49 € i revocar 269.338,51 € (Exp. núm. 
2019/19945). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinada a donar suport a activitats impulsades dins 
la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l’any 2022, per un import de 200.000 € (Exp. núm. 
2022/5127). 
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63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 
concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals», del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, per un import de 227.520 € (Exp. 
núm. 2022/12931). 

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

concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
documentació de les col·leccions dels museus locals», del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2022, per un import total de 231.285 € (Exp. núm. 
2022/12932). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Ciutats educadores: 
ecosistemes educatius locals, en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012272). 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Equitat educativa: 
escolaritat equilibrada, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012276). 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: gestió de serveis educatius i documents de centre, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012280). 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Noves oportunitats 
educatives 4.10: ciutats orientadores, en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012282). 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: manteniment d’equipaments educatius, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012283). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de juny de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 9 de juny 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. 2022/15159).- 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–, per la Junta de Govern en sessió de 31 de 
març de 2022 (acord 133/2022), per la Junta de Govern en sessió de 12 de maig de 
2022 (acord 260/2022) i per la Junta de Govern en sessió de 9 de juny de 2022 (acord 
364/2022). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
necessari modificar la representació de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en 
el sentit de deixar sense efecte les designacions del Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
en la Junta de Govern i en el Consell General de l’ens, i designar en el seu lloc el  
Sr. Josep Monràs Galindo, President de l'Àrea d'Educació, Joventut i Esports, per 
substituir-lo en aquestes representacions; altrament, es considera pertinent designar la 
Sra. Teresa Sambola Ferré, Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut, 
com a representant al Consell General d’aquest mateix ens. 
 
També és necessari modificar les designacions de representants a la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de Catalunya a causa de la jubilació de la Sra. Josefa 
Lleida Solà, en el sentit de designar com a titular la Sra. Josefina Saez Burgaya, Cap 
de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local i, com a suplent, la Sra. Marta 
Codinachs Serra, adscrita com a Cap de Secció de Sistemes d’Informació Territorial a 
l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la designació de la representació de la Diputació de Barcelona 
en els ens i en els termes següents: 
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A).- Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Monràs Galindo, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 11 de novembre de 2021 (AJG 
659/21), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General de 
l’Institut del Teatre a l’empara de l’article 8 dels Estatuts de l’ens, i designar la Sra. 
Teresa Sambola Ferré per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, 
efectuada per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern i, 
conseqüentment, en el Consell General de l’Institut del Teatre, en base a les 
previsions dels articles 8 i 11 dels Estatuts de l’ens, i designar el Sr. Josep Monràs 
Galindo per substituir-lo en aquesta representació. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre resta de la manera 
següent: 
 

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

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

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

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

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

 
− Sra. Teresa Sambola Ferré 
− Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
 

Conseqüentment, els deu vocals del Consell General són: 
 
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Jordi Pericàs Torguet 
4. Sr. Josep Monràs Galindo 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Sra. Teresa Sambola Ferré 
8. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
9. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
10. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Quart. D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon 
la presidència de la Junta de Govern i del Consell General. 

  
Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts reguladors, la 
Vicepresidència, a proposta d’aquesta Presidència, recau en favor del Sr. Joan 
Carles Garcia i Cañizares. 

 
B).- Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Josefina Saez Burgaya, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 31 d’octubre de 2019 (AJG 
478/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i designar la Sra. Marta Codinachs Serra 
per substituir-la en aquesta representació suplent. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Josefa Lleida Solà, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i designar la Sra. Josefina Saez Burgaya 
per substituir-la en aquesta representació. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya resta de la manera següent: 
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Les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació de Barcelona 
en la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, adscrita al departament 
responsable en matèria de política territorial i obres públiques, de la Generalitat de 
Catalunya, com a vocals en l’òrgan plenari de la Comissió, les quals poden tenir o 
no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2005, de 27 
de desembre, de la Informació Geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
l’art. 25 del Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei, són: 
 

Titular:  Sra. Josefina Saez Burgaya 
Suplent: Sra. Marta Codinachs Serra 

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 30/2022, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 386/2018-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. 2018/0018456).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
30/2022, de 31 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. 386/2018-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 contra 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. 
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El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 31 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 30/2022 dictat el 31 
de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 386/2018-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 
contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició 
de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
4.- 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. 19/2022, de 15 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 396/2018-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. 2018/0019921).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 19/2022 de 15 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. 396/2018-A, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 
12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
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. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 15 de març 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. 19/2022, dictat el 15 de 
març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 396/2018-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. 15 de 
Barcelona.” 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 32/2022, de 8 
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d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 22 d’agost de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació, pel qual es 
desestimava la petició d’anys de serveis prestats presentada per la recurrent 
(Exp. núm. 2019/0005074).- 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. 12 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 32/2022, de 8 d’abril, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial, sense fer cap condemna en costes, en 
el procediment abreujat núm. 418/2018-2C interposat per la senyora XXX contra el 
Decret de 22 d’agost de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la informació de la Diputació de Barcelona pel qual es 
desestimava la petició d’anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 8 d’abril de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 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 ferm núm. 32/2022, dictat el 8 
d’abril pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 391/2018-BY, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en 
tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial, 
sense imposició de costes, de la demanda interposada contra el Decret de 22 d’agost 
de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la informació de la Diputació de Barcelona pel qual es desestimava la petició d’anys 
de serveis prestats presentada per la recurrent. 
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Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 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. 17 de Barcelona, núm. 45/2022, de 22 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra 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. 2019/0005088).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
45/2022, de 22 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. 426/2018-M2, interposat pel senyor XXX contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 

El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret ferm dictat el 22 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 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 ferm núm. 45/2022, dictat el 22 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 426/2018-M2, 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. 17 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. 4 de Barcelona, núm. 17/2022, de 17 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 428/2018-F, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra la resolució de 24 de juliol de 2018 de la Presidència 
de la Diputació, que desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret 
de 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats (Exp. núm. 2019/0006895).- 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. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de 
febrer de 2019, va citar a la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2018-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 24 de juliol de 2018 de la 
Presidència de la Diputació que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
En el curs del procediment judicial la part recurrent va presentar un escrit en què 
sol·licitava el desistiment i arxiu del recurs, del qual se’n va donar trasllat a la 
representació processal de la Diputació que va manifestar la seva conformitat amb la 
petició de la part actora. 
 
Per Decret núm. 17/2022, de 17 de març, el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de 
Barcelona ha acordat tenir per desistit a la part recurrent, senyora XXX, sense 
imposició de costes, ordenant l’arxiu de les actuacions i la devolució de l‘expedient 
administratiu a la Diputació de Barcelona. 
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El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 17 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 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 ferm núm. 17/2022, dictat el  
17 de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 428/2018-F, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en 
tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial 
sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra la resolució de 24 de 
juliol de 2018 de la Presidència de la Diputació que desestima el recurs de reposició 
formulat envers el Decret de 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 358/2021, de 27 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 283/2020-D, interposat pel 
senyor XXX, en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la pretensió 
d’establir un nou complement personal transitori equivalent al pagament de la 
millora per anys de servei i desestima la resta del recurs (Exp. núm. 
2020/0017992).- 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 per sentència núm. 358/2021 
de 27 de desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 283/2020-D, ha inadmès 
parcialment el recurs promogut pel senyor XXX respecte a la pretensió d’establir un 
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nou complement personal transitori i ha desestimat la resta de pretensions sense 
imposar les costes processals. 
 
El senyor XXX interessava  el pagament de la millora per anys de servei, prevista a 
l’article 30 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona, així com l’establiment d’un nou complement personal transitori 
que reconegui els drets econòmics consolidats del recurrent i que tingui les mateixes 
condicions econòmiques.  
 
L’objecte del debat es va centrar, en primer lloc, en determinar si el recurrent havia 
inclòs al seu recurs una pretensió que no havia estat formulada en via administrativa i, 
en segon lloc, si la millora per anys de servei estava vigent quan la va sol·licitar el 
recurrent, o bé ja no era aplicable en haver estat substituïda per la nova millora per 
edat. 
 
Finalment, el Jutjat ha inadmès la pretensió d’establir un nou complement personal 
transitori, per incórrer en desviació processal, i ha desestimat la resta del recurs per 
considerar que la millora per anys de servei no era vigent quan la va sol·licitar el 
recurrent. 
 
Tal com consta a l’ofici de 4 de març de 2022, la sentència, que ha estat favorable als 
interessos de la Diputació, ha esdevingut ferma en no haver estat objecte de recurs 
per la qual cosa es té per conclòs el recurs contenciós administratiu  
núm. 287/2020-BY, procediment abreujat, sense que hagi tingut cap conseqüència 
sobre la resolució dictada el 19 de juny de 2020 pel diputat delegat de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona núm. 358/2021, de 27 de desembre, recaiguda en 
el procediment abreujat núm. 283/2020-D, interposat pel senyor XXX, favorable als 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

interessos de la Diputació, en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la 
pretensió d’establir un nou complement personal transitori i desestima la resta del 
recurs. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 87/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 2/2019-A, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent, contra 
el Decret de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimava el recurs previ 
de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018, que desestimava la 
petició del premi o millora de serveis prevista a l’article 30 de l’acord de 
condicions del personal de Diputació de Barcelona demanada mitjançant 
instància de data 12 d’abril de 2018 (Exp. núm. 2019/0005111).- 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. 4 de Barcelona, per Sentència núm. 87/2022, 
de 25 de març, recaiguda en el procediment abreujat núm. 2/2019-A, ha desestimat la 
demanda promoguda per la senyora XXX contra el Decret de 19 d’octubre de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
que desestimava el recurs previ de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny 
de 2018 que desestimava la petició del premi o millora de serveis prevista a l’article 30 
de l’acord de condicions del personal de Diputació de Barcelona demanada mitjançant 
instància de data 12 d’abril de 2018. 
 
La senyora XXX interessava la percepció del premi o millora pels anys de servei 
previst en l'article 30 de l'Acord de condicions del personal de Diputació de Barcelona 
per considerar que reunia els requisits establerts per a la percepció d’aquest premi. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

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

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 87/2022, de 25 de març, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 2/2019-A, favorable als interessos de la Diputació, en 
desestimar la demanda promoguda per la senyora XXX, contra el Decret de 19 
d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació que desestimava el recurs previ de reposició formulat contra 
el Decret de 15 de juny de 2018 que desestimava la petició del premi o millora de 
serveis prevista a l’article 30 de l’acord de condicions del personal de Diputació de 
Barcelona demanada mitjançant instància de data 12 d’abril de 2018. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, núm. 96/2021, de 5 de març, 
dictat en el procediment núm. 113/2019-B, interposat per la senyora XXX, en 
desestimar la demanda promoguda per la part recurrent, en matèria de 
prestacions de seguretat social, i que ha estat confirmada per la Sentència núm. 
507/2022, dictada el 28 de gener en el recurs de suplicació núm. 5513/2021, per la 
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Exp. núm. 
2019/0004476).- 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. 14 de Barcelona va dictar la Sentència núm. 96/2021, de 5 de 
març, en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 113/2019-B, 
que desestima íntegrament la demanda formulada per la senyora XXX contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, Diputació 
de Barcelona i Mutua Activa 2008, demanant la declaració d’Incapacitat Permanent 
Total o subsidiàriament en grau de parcial, derivada d’accident de treball. Aquesta 
sentència és ferma, ja que ha estat confirmada per la Sentència núm. 507/2022 
dictada el 28 de gener, en el recurs de suplicació núm. 5513/2021, per la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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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. 96/2021, de 5 
de març, dictada pel Jutjat Social núm. 14 de Barcelona en el procediment núm. 
113/2019-B, 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, i que ha estat confirmada per la Sentència núm. 507/2022 dictada el 28 de 
gener en el recurs de suplicació núm. 5513/2021, per la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social 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. 5 de Barcelona, núm. 
14/2022, de 14 de gener, dictada en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, 
interposat pel senyor XXX, en declarar la inadmissió del recurs interposat per la 
part recurrent, contra la desestimació de l’avançament de les despeses de 
defensa jurídica i representació derivades de la seva condició d'investigat en el 
procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es tramita davant el 
Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona.(Exp. núm. 2021/0016680).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant la 
Sentència núm. 14/2022, de 14 de gener, recaiguda en el procediment abreujat núm. 
321/2021-B, ha declarat la inadmissió del recurs interposat pel senyor XXX contra la 
desestimació de l’avançament de les despeses de defensa jurídica i representació 
derivades de la seva condició d'investigat en el procediment de diligències prèvies 
núm. 111/2016, que es tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona, per 
raons relacionades amb l’exercici del seu càrrec; 
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Atès que l’argument de la sentència, en consonància amb la contestació a la 
demanda, és que la resolució impugnada no és sinó reproducció d’un acte 
administratiu anterior –en aquest cas, el Decret de la Presidència núm. 14569, de 16 
desembre 2019, confirmat en seu de recurs de reposició pel Decret núm. 5335, de 9 
juny 2020-, ferm i consentit per no haver estat recorregut en forma; i que, en 
conseqüència, declara la inadmissió del recurs contenciós administratiu segons els 
articles 28 i 69.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa;  
 
Vist que la part actora no ha interposat recurs d’apel·lació en temps i forma, la 
sentència ha esdevingut ferma i així ho declara el Jutjat a través de la Diligència 
d’ordenació de 14 de febrer de 2022.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 14/2022, de 14 
de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 321/2021-B, favorable als interessos de la corporació, en 
declarar la inadmissió del recurs interposat pel senyor XXX contra la desestimació de 
l’avançament de les despeses de defensa jurídica i representació derivades de la seva 
condició d'investigat en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, que es 
tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona, per raons relacionades amb 
l’exercici del seu càrrec; i que ha esdevingut ferma. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10222/2021, de 23 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 367/2020-B, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, dictat per la 
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Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
pel qual es desestima la petició del recurrent, consistent en la declaració de 
fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració 
d’indefinit no fix. (Exp. núm. 2021/0002588).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant decret de 18 de 
gener de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el decret de 19 de juny de 2020 dictat per la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la petició del recurrent , consistent en la 
declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la 
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 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el decret de 19 de juny de 2020 dictat per la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la petició del recurrent , consistent en la 
declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la 
declaració d’indefinit no fix.  
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10384/2021, de 28 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició de declaració de fixesa en la darrera plaça que ocupa, o 
subsidiàriament, la declaració d'indefinida no fixa (Exp. núm. 2021/0004632).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 23 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de declaració de fixesa en la darrera 
plaça que ocupa, 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.  
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Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de declaració de fixesa en la darrera 
plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració d'indefinida no fixa. 
 
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.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14159/2021, de 15 de 
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 285/2021-B, 
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interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 19 d’abril de 2021, dictat per la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la sol·licitud en què instà la corporació a reconèixer que ha existit 
frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal com a funcionària 
interina i a reconèixer-li la condició de funcionària de carrera o, subsidiàriament, 
de funcionària pública fixa, estable o equiparable a funcionària de carrera (Exp. 
núm. 2021/0022421).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 5 de 
novembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 285/2021-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 19 d’abril de 2021, dictat 
per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima la sol·licitud en què insta la corporació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal 
com a funcionària interina i a reconèixer-li la condició de funcionària de carrera o, 
subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a funcionari de 
carrera. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 285/2021-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 19 d’abril de 2021, dictat 
per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima la sol·licitud en què insta la corporació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal 
com a funcionària interina i a reconèixer-li la condició de funcionària de carrera o, 
subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a funcionari de 
carrera. 
 
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.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10224/2021, de 23 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 318/2020-A, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2021/0002668).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 22 de 
gener de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 318/2020-A, procediment 
abreujat, 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 de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
Atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 318/2020-A, procediment 
abreujat, 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, la petició de la sol·licitant 
de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 879/2022, de 2 de febrer, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 517/2021-E, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2022/0001312).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de 
desembre de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 517/2021-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
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19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 517/2021-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
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. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2126/2022, de 2 de març, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona. en el procediment abreujat núm. 523/2021-E, 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. 
2022/0002553).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 20 de 
gener de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 523/2021-E, procediment 
abreujat, interposat de 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 
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Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
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 1/2022, 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. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 523/2021-E, procediment 
abreujat, interposat de la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6293/2022, de 29 de maig, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 587/2021-S, 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. 
2022/0012080).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 d’abril 
2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 587/2021-S, procediment abreujat, interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de 
ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa.  
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
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Decret de la Presidència núm. 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. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 587/2021-S, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3763/2022, de 4 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 19/2022, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 21 d’ octubre de 2021, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es desestimen 
les al·legacions formulades contra la publicació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos en el procés selectiu S-22/20 per cobrir, mitjançant 
nomenament interí, possibles suplències de llocs de treball d’Enginyer/a del 
territori (Exp. núm. 2022/0006431).- La Junta resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 de març 
de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2022, procediment abreujat, interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució de 21 d’ octubre de  2021 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, per la què es desestimen les al·legacions formulades per la senyora XXX 
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contra la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu 
S-22/20 per cobrir, mitjançant, nomenament interí, possibles suplències de llocs de 
treball d’Enginyer/a del territori. 
 
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 1/2022, 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. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2022, procediment abreujat 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 21 d’ octubre de 2021 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, per la què es desestimen les al·legacions formulades per la 
senyora XXX contra la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos en el 
procés selectiu S-22/20 per cobrir, mitjançant, nomenament interí, possibles 
suplències de llocs de treball d’Enginyer/a del territori. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3139/2022, de 23 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 534/2021-C, interposat per VERTI 
ASEGURADORA, SA, contra el Decret de la Presidència núm. 11791/2021, de 26 
d’octubre, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 50/20 
formulada per la recurrent pels danys materials derivats de l’accident de trànsit, 
ocorregut el 9 de gener de 2019, quan el vehicle amb matrícula  va topar amb 
un porc senglar que estava mort i ocupava un dels carrils de circulació de la 
carretera BV-1248, a l’altura del PK 5,100 (Exp. núm. 2022/0002378).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer, com a part demandada, a l’acte de la vista del 
procediment abreujat núm. 534/2021-C interposat per VERTI ASEGURADORA S.A, 
contra el Decret de la Presidència núm. 11791, de 26 d’octubre de 2021, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 50/20 formulada per la 
recurrent pels danys materials derivats de l’accident de trànsit, ocorregut el 9 de gener 
de 2019, quan el vehicle amb matrícula  va topar amb un porc senglar que estava 
mort i ocupava un dels carrils de circulació de la carretera BV-1248, a l’altura del PK 
5,100. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada perquè, a la vista de 
totes les circumstàncies concurrents, la causa de l’accident és imputable a una manca 
d’atenció de la conductora, la qual cosa trenca la relació de causalitat i exonera la 
Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat en l’accident sofert pel vehicle 
assegurat a la companyia VERTI ASEGURADORA, S.A. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
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Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 534/2021-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, 
interposat per VERTI ASEGURADORA S.A, contra el Decret de la Presidència núm. 
11791, de 26 d’octubre de 2021, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 50/20 formulada per la recurrent pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit, ocorregut el 9 de gener de 2019, quan el vehicle amb matrícula 

 va topar amb un porc senglar que estava mort i ocupava un dels carrils de 
circulació de la carretera BV-1248, a la altura del PK 5,100. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
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Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del recurs tècnic “Comunicació local en situació d'excepcionalitat per 
COVID-19 i reactivació”, del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals 
per a l’any 2022(Exp. núm. 2022/00011504).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
 
En el referit catàleg, aquest centre gestor va incloure el recurs tècnic següent: 
 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, el recurs tècnic que 

és objecte d’aquest dictamen s’ha de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per al recurs objecte 

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

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

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

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

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

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Comunicació local en 

situació d'excepcionalitat per 

COVID-19 i reactivació 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 

projectes i informes 
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4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

 
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 

es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

 
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data dilluns 16 de maig de 2022 es va constituir l’òrgan col·legiat del Gabinet de 

Premsa i Comunicació d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel secretari de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre 
el procediment de la concessió del recurs. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
data 14 de febrer de 2022 (publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022), i modificada per 
Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril de 2022 (publicat al BOPB de 3 de maig de 
2022). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic “Comunicació local en situació 
d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació” per a la realització de les actuacions 
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que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 als següents ens: 
 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Puntuació 
criteri 1 
Població 
(màx. 60) 

Puntuació 
criteri 2 
Mesures 
persones 
(màx.15) 

Puntuació 
criteri 3 
Mesures 
empreses 
(màx.15) 

Puntuació 
criteri 4 
Altres 
mesures 
(màx.10) 

Puntuació 
final 

Ajuntament 
d’Argentona 

P0800900C 

Comunicació 
local en 
situació 

d'excepciona
litat per 

COVID-19 i 
reactivació 

202210023724 22/Y/329412 44,23 15 15 0 74,23 

Ajuntament 
de Cubelles 

P0807300I 

Resiliència 
comercial 

per la 
COVID-19 

202210023189 22/Y/329415 23,70 15 15 0 53,70 

Ajuntament 
de Berga 

P0802200F 

Assessoram
ent en la 

comunicació 
de les 

mesures 
Covid-19 en 
els actes de 
l’Ajuntament 

de Berga  

202210022632 22/Y/329410 19,91 0 15 0 34,91 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 

Comunicació 
local: Ajuts 
Reactivació 

COVID 

202210022334 22/Y/329408 42,97 15 15 10 82,97 

Ajuntament 
de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 
Campanyes 
informatives 
i divulgatives 

202210021947 22/Y/329411 59,31 15 15 10 99,31 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 

Comunicació 
local en 
situació 

d'excepciona
litat per 

COVID-19 i 
reactivació 

202210020638 22/Y/329409 19,61 15 15 10 59,61 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 

Comunicació 
local en 
situació 

d'excepciona
litat per 

COVID-19 i 
reactivació 

202210020638 22/Y/329409 19,61 15 15 10 59,61 
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Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 31 de 

desembre de 2023. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

 
Quart. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/0017952).- 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. Per acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 157/20, de data 17 de 

desembre de 2020, es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. En data 31 de 
desembre de 2020 ambdues institucions el van subscriure. 

 
2. L’acord quart del conveni recull el compromís de la Diputació de Barcelona de 

col·laborar econòmicament en el desenvolupament de les actuacions següents: 
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Dades de l’actuació núm. 1 

Actuació Nou equipament cultural a Fabra i Coats 

Codi XGL 20/X/296203 

Import 
concedit 
(EUR) 

10.200.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 2.021.971,00 

2022 2.301.102,00 

2023 5.876.927,00 

Dades de l’actuació núm. 2 

Actuació  Pavelló Esportiu Municipal L’Illa 

Codi XGL 20/X/296204 

Import 
concedit 
(EUR) 

1.529.323,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 150.000,00 

2022 312.000,00 

2023 1.067.323,00 

Dades de l’actuació núm. 3 

Actuació Centre Poliesportiu provisional al Parc de la Bederrida 

Codi XGL 20/X/296205 

Import concedit 
(EUR) 

800.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 100.000,00 

2022 700.000,00 

Dades de l’actuació núm. 4 

Actuació Centre Esportiu Municipal Espronceda 

Codi XGL 20/X/296206 

Import concedit 
(EUR) 

9.660.677,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 444.000,00 

2022 4.077.720,00 

2023 5.138.957,00 
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3. Per la seva part, l’acord dotzè del conveni subscrit preveu que, quan alguna de les 

parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del conveni, ho posarà de 
manifest a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la 
mateixa i procedir a l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
Igualment, s’hi indica que la modificació del conveni que tingui per objecte el canvi 
de destinació dels recursos també es formalitzarà també per mitjà d’addenda i no 
pot suposar, en cap cas, un increment de l’import total concedit per a cada 
anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni un increment dels recursos 
concertats per la Diputació de Barcelona. 

 
4. En data de 27 de maig de 2022, l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la 

Diputació de Barcelona escrit en què posa de manifest que algunes de les 
actuacions conveniades s’han vist endarrerides per l’impacte que ha suposat la 
pandèmia de la COVID-19 i també perquè l’increment de preus ha comportat la 
revisió a l’alça de les assistències tècniques necessàries i la seva 
recalenderització; raó per la qual estima oportú sol·licitar un reajustament de la 
despesa periodificada a les anualitats 2022 i 2023 pel conjunt d’actuacions, 
quedant la nova distribució en el sentit següent: 

 

Actuació Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

Nou equipament cultural a Fabra i 
Coats 

3.931.572,00 5.778.029,00 

Pavelló esportiu municipal L'Illa 339.021,00 1.050.000,00 

Centre poliesportiu provisional al Parc 
de Bederrida 

397.436,00 83.067,00 

Centre esportiu municipal Espronceda 717.616,00 4.550.000,00 

Centre esportiu municipal La Sagrera 453.475,00 3.850.000,00 

 
5. L’Ajuntament de Barcelona també ha posat de manifest el seu interès en incloure 

en el conveni de col·laboració, sense que aquesta inclusió suposi un increment de 
l’import total concedit per a cada anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni 
un increment dels recursos concertats per la Diputació de Barcelona, l’actuació 
que s’indica a sota, amb la qual es pretén millorar les condicions de pràctica 
esportiva a diversos camps de futbol de la ciutat que pel pas del temps i l'ús 

Dades de l’actuació núm. 5 

Actuació Centre Esportiu Municipal La Sagrera 

Codi XGL 20/X/296207 

Import concedit 
(EUR) 

7.810.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 310.000,00 

2022 2.990.377,00 

2023 4.509.623,00 
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intensiu requereixen d’una actualització, incrementar el nombre de terrenys de joc 
que permetin la pràctica del futbol americà a la ciutat, allargar la vida útil dels 
equipaments esportius i, en definitiva, millorar la pràctica esportiva i adaptar-se a 
noves necessitats: 

 

Actuació Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

Actuacions en equipaments esportius 
(inclou renovació de gespes en camps 

de futbol, i altres actuacions) 
4.542.079,00 1.281.734,00 

 
6. Revisada la sol·licitud, es considera que aquesta està suficientment motivada, que 

la distribució proposada no altera ni l’import total aprovat ni l’import total per 
anualitat i que no es vulneren interessos de tercers. 

 
7. Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions per a la concreció tècnica i 

econòmica de la nova actuació sol·licitada, és voluntat d’ambdues institucions 
modificar el conveni en el sentit exposat. 

 
8. Aquestes modificacions compleixen amb allò establert a l’acord dotzè del conveni, 

que recull tant la impossibilitat d’increment de l’import total concedit per a cada 
anualitat per part de la Diputació de Barcelona com d’increment dels recursos 
concertats per la Diputació de Barcelona 

 
9. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona també ha presentat la renúncia dels 

imports inicialment periodificats a l’anualitat 2021 i no justificats de les actuacions 
“Pavelló Esportiu Municipal L’Illa” (27.020,93 euros), “Centre Poliesportiu 
provisional al Parc de la Bederrida” (100.000,00 euros) i “Centre Esportiu 
Municipal La Sagrera” (15.296,18 euros). La resta d’imports amb periodificació al 
2021 s’han justificat correctament. 

 
10. Per últim, i a efectes d’igualar el termini màxim per a presentar modificacions al 

conveni amb l’existent al Programa general d’inversions, es proposa també la 
modificació de l’acord dotzè, punt tercer, en el sentit d’ampliar el termini màxim per 
presentar propostes de modificació fins al 30 de setembre de 2023. D’aquesta 
manera també s’assoleix una major flexibilitat davant les eventuals circumstàncies 
i incidències que es puguin presentar. 

 
Fonaments de dret 
 
L’acord de Ple núm. 157, de 17 de desembre de 2020, que va aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en 
desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, estableix, en el seu dispositiu sisè, que l’adopció dels actes 
administratius subsegüents correspon als òrgans que determini la Refosa sobre 
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nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment. 
 
En aquest sentit, l’apartat 3.5.e) 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 
(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 la competència per aprovar 
convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros. 
 
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 el reajustament de la despesa dels ajuts que s’indiquen en aquest 
acord, atorgats en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023”, sense que aquest reajustament suposi un increment 
de l’import total concedit per a cada anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni 
un increment dels recursos concertats per la Diputació de Barcelona: 
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Actuació 
Periodificació 

inicial 2022 
(EUR) 

Periodificació 
inicial 2023 

(EUR) 

Nova 
periodificació 

2022 (EUR) 

Nova 
periodificació 

2023 (EUR) 

Variació 
periodificació 

2022 (EUR) 

Operació 
comptable 
ajustament 

Variació 
periodificació 

2023 (EUR) 

Operació 
comptable 
ajustament 

Nou 
equipament 

cultural a Fabra 
i Coats 

2.301.102,00 5.876.927,00 3.931.572,00 5.778.029,00 1.630.470,00 

 Condicionat a 
regularització 

comptable 
ajustaments 

negatius 

-98.898,00 2203900932 

Pavelló esportiu 
municipal L'Illa 

312.000,00 1.067.323,00 339.021,00 1.050.000,00 27.021,00 

 Condicionat a 
regularització 

comptable 
ajustaments 

negatius 

-17.323,00 2203900933 

Centre 
poliesportiu 

provisional al 
Parc de 

Bederrida 

700.000,00 0,00 397.436,00 83.067,00 -302.564,00 2203900934 83.067,00 

 Condicionat a 
regularització 

comptable 
ajustaments 

negatius 

Centre esportiu 
municipal 

Espronceda 
4.077.720,00 5.138.957,00 717.616,00 4.550.000,00 -3.360.104,00 2203900935 -588.957,00 2203900936 

Centre esportiu 
municipal La 

Sagrera 
2.990.377,00 4.509.623,00 453.475,00 3.850.000,00 -2.536.902,00 2203900937 -659.623,00 2203900938 
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Segon. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de 
7.564.371,00 euros (set milions cinc-cents seixanta-quatre mil tres-cents setanta-un 
euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/13200/94210/76241 dels exercicis que 
s’indiquen en aquest acord, com a conseqüència del reajustament de la despesa 
aprovat a l’acord anterior: 
 
Exercici 2022: 6.199.570,00 euros. 
 
Exercici 2023: 1.364.801,00 euros. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 1.740.558,00 euros (un milió set-
cents quaranta mil cinc-cents cinquanta-vuit euros), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/13200/94210/76241 dels exercicis següents, condicionat a la 
regularització comptable de la reducció aprovada en l’acord anterior: 
 
Exercici 2022: 1.657.491,00 euros. 
 
Exercici 2023: 83.067,00 euros. 
 
Quart. APROVAR la concessió de l’ajut econòmic que s’indica en aquest acord, en el 
marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2020-2023”, sense que aquest atorgament, conjuntament amb el reajustament de la 
despesa aprovat en l’acord primer, suposi un increment de l’import total concedit per a 
cada anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni un increment dels recursos 
concertats per la Diputació de Barcelona: 
 

Dades de l’actuació núm. 6 

Actuació 
Actuacions en equipaments esportius (inclou renovació de 
gespes en camps de futbol i altres actuacions de millora a camps 
i equipaments esportius)  

Codi XGL 22/X/328923 

Descripció de 
l’actuació 

Substitució i millora de les gespes de diversos camps de futbol, la 
coberta i estructura de la piscina Sant Jordi o la millora de les 
noves instal·lacions esportives de la ciutat amb la reforma 
integral de la piscina aire lliure Trinitat Vella, entre d’altres. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

5.823.813,00 

Import concedit 
(EUR) 

5.823.813,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2022 4.542.079,00  

2023 1.281.734,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 
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Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 5.823.813,00 euros (cinc milions 
vuit-cents vint-i-tres mil vuit-cents tretze euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/13200/94210/76241 dels exercicis que s’indiquen en aquest acord, condicionat a la 
regularització comptable de la reducció aprovada en l’acord segon: 
 
Exercici 2022: 4.542.079,00 euros. 
 
Exercici 2023: 1.281.734,00 euros. 
 
Sisè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa. 
 
Setè. CONDICIONAR l'aplicació dels recursos a l'aprovació definitiva del pressupost 
de l’exercici 2023 de la Diputació de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Vuitè. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts que s’indiquen en aquest acord, en la part 
corresponent a l’import periodificat a l’anualitat 2021, i atorgats en el marc del conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”: 
 

Actuació 
Import 

periodificació 
2021 (EUR) 

Import 
renúncia 2021 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament de 
valor negatiu 

Pavelló esportiu municipal 
L'Illa 

150.000,00 27.020,93 2203900929 

Centre poliesportiu 
provisional al Parc de 

Bederrida 
100.000,00 100.000,00 2203900930 

Centre esportiu municipal 
La Sagrera  

310.000,00 15.296,18 2203900931 

  142.317,11  
 
Novè. REDUIR, en virtut de la renúncia acceptada en l’acord anterior, la despesa 
autoritzada i disposada en la quantia de 142.317,11 euros (cent quaranta-dos mil tres-
cents disset euros amb onze cèntims), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/13200/94210/76241 de l’anualitat 2022 i provinent del romanent de l’exercici 
anterior. 
 
Desè. MODIFICAR el termini per a presentar sol·licituds de modificació establert a la 
clàusula 12.3 del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”; tot establint com a nova data màxima el 30 de setembre 
de 2023. 
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Onzè. APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, en el sentit indicat en els acords 
precedents i d’acord amb el text de l’addenda que es conté en l’annex 1 que forma part 
del present dictamen. 
 

Dotzè. COMUNICAR el present acte a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre 
d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).  
 

Tretzè. REMETRE electrònicament l’addenda al conveni aprovada en el present acte a 
la Sindicatura de Comptes, dins dels tres mesos següents a la seva subscripció. 
 

Catorzè. REMETRE electrònicament l’addenda al conveni aprovada en el present acte 
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. 
 

Quinzè. NOTIFICAR aquest acte a l’ens destinatari. 
 

Annex 1 al dictamen de modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2020/0017952) 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL DEL 
PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una part, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, presidenta de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació de l’apartat 2.5.d) de la 
Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 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), i assistida per la secretària general, 
Sra. Petra Mahillo García. 
 

I, de l’altra, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquest, i assistida pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Cases 
Pallares, degudament autoritzats. 
 

Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 

1. Per acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 157/20, de data 17 de desembre 
de 2020, es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. En data 31 de desembre de 2020 
ambdues institucions el van subscriure. 

 
2. L’acord quart del conveni recull el compromís de la Diputació de Barcelona de 

col·laborar econòmicament en el desenvolupament de les actuacions següents: 
 

 

 

 

 
 

Dades de l’actuació núm. 1 

Actuació Nou equipament cultural a Fabra i Coats 

Codi XGL 20/X/296203 

Import concedit 
(EUR) 

10.200.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 2.021.971,00 

2022 2.301.102,00 

2023 5.876.927,00 

Dades de l’actuació núm. 2 

Actuació  Pavelló Esportiu Municipal L’Illa 

Codi XGL 20/X/296204 

Import concedit 
(EUR) 

1.529.323,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 150.000,00 

2022 312.000,00 

2023 1.067.323,00 

Dades de l’actuació núm. 3 

Actuació Centre Poliesportiu provisional al Parc de la Bederrida 

Codi XGL 20/X/296205 

Import concedit 
(EUR) 

800.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 100.000,00 

2022 700.000,00 

Dades de l’actuació núm. 4 

Actuació Centre Esportiu Municipal Espronceda 

Codi XGL 20/X/296206 

Import concedit 
(EUR) 

9.660.677,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 444.000,00 

2022 4.077.720,00 

2023 5.138.957,00 
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3. Per la seva part, l’acord dotzè del conveni subscrit preveu que, quan alguna de les 
parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del conveni, ho posarà de manifest 
a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la mateixa i procedir 
a l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent. Igualment, s’hi indica 
que la modificació del conveni que tingui per objecte el canvi de destinació dels 
recursos també es formalitzarà també per mitjà d’addenda i no pot suposar, en cap cas, 
un increment de l’import total concedit per a cada anualitat per part de la Diputació de 
Barcelona ni un increment dels recursos concertats per la Diputació de Barcelona. 

 

4. En data de 27 de maig de 2022, l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la Diputació 
de Barcelona escrit en què posa de manifest que algunes de les actuacions 
conveniades s’han vist endarrerides per l’impacte que ha suposat la pandèmia de la 
COVID-19 i també perquè l’increment de preus ha comportat la revisió a l’alça de les 
assistències tècniques necessàries i la seva recalenderització; raó per la qual estima 
oportú sol·licitar un reajustament de la despesa periodificada a les anualitats 2022 i 
2023 pel conjunt d’actuacions, quedant la nova distribució en el sentit següent: 

 

Actuació Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

Nou equipament cultural a Fabra i Coats 3.931.572,00 5.778.029,00 

Pavelló esportiu municipal L'Illa 339.021,00 1.050.000,00 

Centre poliesportiu provisional al Parc de 
Bederrida 

397.436,00 83.067,00 

Centre esportiu municipal Espronceda 717.616,00 4.550.000,00 

Centre esportiu municipal La Sagrera 453.475,00 3.850.000,00 
 

5. L’Ajuntament de Barcelona també ha posat de manifest el seu interès en incloure en el 
conveni de col·laboració, sense que aquesta inclusió suposi un increment de l’import 
total concedit per a cada anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni un increment 
dels recursos concertats per la Diputació de Barcelona, l’actuació que s’indica a sota, 
amb la qual es pretén millorar les condicions de pràctica esportiva a diversos camps de 
futbol de la ciutat que pel pas del temps i l'ús intensiu requereixen d’una actualització, 
incrementar el nombre de terrenys de joc que permetin la pràctica del futbol americà a 
la ciutat, allargar la vida útil dels equipaments esportius i, en definitiva, millorar la 
pràctica esportiva i adaptar-se a noves necessitats: 

 

Actuació Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

Actuacions en equipaments esportius (inclou 
renovació de gespes en camps de futbol, i 

altres actuacions) 
4.542.079,00 1.281.734,00 

Dades de l’actuació núm. 5 

Actuació Centre Esportiu Municipal La Sagrera 

Codi XGL 20/X/296207 

Import concedit 
(EUR) 

7.810.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 310.000,00 

2022 2.990.377,00 

2023 4.509.623,00 
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6. Revisada la sol·licitud, es considera que aquesta està suficientment motivada, que la 
distribució proposada no altera ni l’import total aprovat ni l’import total per anualitat i que 
no es vulneren interessos de tercers. 

 
7. Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions per a la concreció tècnica i 

econòmica de la nova actuació sol·licitada, és voluntat d’ambdues institucions modificar 
el conveni en el sentit exposat. 

 
8. Aquestes modificacions compleixen amb allò establert a l’acord dotzè del conveni, que 

recull tant la impossibilitat d’increment de l’import total concedit per a cada anualitat per 
part de la Diputació de Barcelona com d’increment dels recursos concertats per la 
Diputació de Barcelona 

 
9. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona també ha presentat la renúncia dels imports 

inicialment periodificats a l’anualitat 2021 i no justificats de les actuacions “Pavelló 
Esportiu Municipal L’Illa” (27.020,93 euros), “Centre Poliesportiu provisional al Parc de 
la Bederrida” (100.000,00 euros) i “Centre Esportiu Municipal La Sagrera” (15.296,18 
euros). La resta d’imports amb periodificació al 2021 s’han justificat correctament. 

 
10. Per últim, i a efectes d’igualar el termini màxim per a presentar modificacions al conveni 

amb l’existent al Programa general d’inversions, es proposa també la modificació de 
l’acord dotzè, punt tercer, en el sentit d’ampliar el termini màxim per presentar 
propostes de modificació fins al 30 de setembre de 2023. D’aquesta manera també 
s’assoleix una major flexibilitat davant les eventuals circumstàncies i incidències que es 
puguin presentar. 

 

11. L’addenda va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona <número>, de data 30 de juny de 2022, i per <tipus d’acte i òrgan 
competent> de l’Ajuntament de Barcelona de data <data>. 

 
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda amb subjecció als 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar l’acord quart del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 31 de desembre de 2020, segons el següent 
tenor literal: 
 
“En el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, la Diputació de 
Barcelona manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament en el finançament de les 
actuacions que es relacionen a continuació, amb indicació de la dotació estimativa que 
correspon a cada actuació: 
 

Dades de l’actuació núm. 1 

Actuació Nou equipament cultural a Fabra i Coats 

Codi XGL 20/X/296203 
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Descripció de 
l’actuació 

Creació del Museu per la interpretació del treball i la ciutat; finalització 
de la fàbrica de Creació i del Centre d'Art Contemporani; adequació de 
l'edifici que ha d'acollir l'Escola municipal de música de Sant Andreu; 
reurbanització del recinte tenint en compte la diversitat d'usos que se'n 
fa. Rehabilitació del conjunt de maquinària i instal·lacions patrimonials 
de la sala de calderes, de la sala d'esprinklers i de la sala elèctrica, 
incloent el desamiantat dels espais. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

12.000.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

11.731.572,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 2.021.971,00 (import justificat) 

2022 3.931.572,00 

2023 5.778.029,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Dades de l’actuació núm. 2 

Actuació  Pavelló Esportiu Municipal L’Illa 

Codi XGL 20/X/296204 

Descripció de 
l’actuació 

Ampliació de l'actual poliesportiu amb la construcció d'una nova pista 
PAV-2 sobre la ja existent. Consolidació estructural, reforma i ampliació 
d'un edifici del 1990, al carrer Numància 142, com a part d'un conjunt 
d'equipaments escolars. Es proposa la remunta del volum de la pista fins 
a una alçada equivalent a planta baixa + 6 i la remunta del volum del 
nivell de les grades fins a planta baixa + 4, per encabir el programa 
funcional d'un PAV-2. Es proposa una estructura independent a l'actual, 
per tal de minimitzar afectacions. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

7.562.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

1.512.000,07 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 122.979,07 (import justificat) 

2022 339.021,00 

2023 1.050.000,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Dades de l’actuació núm. 3 

Actuació Centre Poliesportiu provisional al Parc de la Bederrida 

Codi XGL 20/X/296205 
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Descripció de 
l’actuació 

Construcció de nou pavelló poliesportiu provisional al Parc de 
Bederrida, per la seva utilització durant les obres d'ampliació del Pavelló 
l'Illa. Es proposa la construcció d'una pista PAV-3 mitjançant la 
instal·lació d'una carpa de 30x50 m i el subministrament de mòduls 
prefabricats que donin servei als vestidors, lavabos, oficines, 
instal·lacions i a la resta d'espais associats al PAV- 3. S'utilitzaran 
sistemes prefabricats per poder desmuntar aquesta edificació un cop 
hagin finalitzat els treballs de construcció del nou equipament esportiu 
situat a l'Illa Diagonal. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

800.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

480.503,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 - (import justificat) 

2022 397.436,00 

2023 83.067,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Dades de l’actuació núm. 4 

Actuació Centre Esportiu Municipal Espronceda 

Codi XGL 20/X/296206 

Descripció de 
l’actuació 

Actualment el solar està ocupat per dues naus industrials de titularitat 
de l'Ajuntament de Barcelona que es preveu enderrocar per poder 
desenvolupar l'equipament esportiu. L'equipament esportiu proposat 
disposa, a trets generals, dels següents programes funcionals: PAV-3, 1 
Sala de tir amb Arc, 1 sala de tennis taula, 1 sala esportiva. 2 sales de 
gimnàstica artística, 1 espai de trobada, Servei comuns. Es proposa un 
edifici de 6.105,93m2 de superfície construïda, amb un cos PB+3 i 2 
altells (PB+5) amb fondària edificable de 25,60 m, i un cos PB a l'interior 
d'illa que no arriba al fons de la parcel·la, on es preveu un pati, i un 
nivell de soterrani. Tenen especial consideració els criteris de seguretat, 
funcionals, d'habitabilitat, manteniment, confort i respecte al medi 
ambient. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

12.444.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

5.711.616,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 444.000,00  (import justificat) 

2022 717.616,00 

2023 4.550.000,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Dades de l’actuació núm. 5 

Actuació Centre Esportiu Municipal La Sagrera 

Codi XGL 20/X/296207 
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" 
 
Segon. Modificar l’acord dotzè, punt tercer, del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 31 de desembre de 2020, segons 
el següent tenor literal: 
 
“ 

Descripció de 
l’actuació 

Construcció del nou Centre Esportiu Municipal la Sagrera que inclou la 
restitució de les piscines d'estiu de La Sagrera i quatre pistes de pàdel, 
a l'àmbit situat entre el futur carrer de nova obertura que connectarà els 
carrers del Camp del Ferro i del Pare Manyanet, el carrer Bonaventura 
Gispert i les vies de l'AVE de la Sagrera. El nou CEM constarà d'un 
edifici principal on s'ubicarà una sala de fitness, una de ciclisme en sala, 
els vestidors, els oficines, la recepció, el bar/restaurant, els magatzems i 
tots els espais associats complementaris; dues piscines d'estiu amb un 
vas principal de 15x16,5 m i un vas complementari de 16,5x8,5 m, 
ambdues amb les seves respectives platges, solàriums i terrassa. El 
programa esportiu inclou també quatre pistes de pàdel. S'ha incorporat 
al projecte la possibilitat d'incorporar en un futur una coberta retràctil per 
cobrir les piscines durant la temporada d'hivern. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

7.810.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

4.598.178,82 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2021 294.703,82 (import justificat) 

2022 453.475,00 

2023 3.850.000,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 

Dades de l’actuació núm. 6 

Actuació 
Actuacions en equipaments esportius (inclou renovació de gespes 
en camps de futbol i altres actuacions de millora a camps i 
equipaments esportius) 

Codi XGL 22/X/328923 

Descripció de 
l’actuació 

Substitució i millora de les gespes de diversos camps de futbol, la 
coberta i estructura de la piscina Sant Jordi o la millora de les noves 
instal·lacions esportives de la ciutat amb la reforma integral de la 
piscina aire lliure Trinitat Vella, entre d’altres. 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

5.823.813,00 

Import concedit 
(EUR) 

5.823.813,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 

2022 4.542.079,00  

2023 1.281.734,00 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 
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12.3 El termini màxim per presentar a la Diputació propostes de modificació finalitza el 30 
de setembre de 2023.” 

 
Com a prova de conformitat amb el contingut i obligacions d’aquesta addenda, les parts la 
signen electrònicament.” 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Escola del Treball 
per col·laborar en l’execució de diverses actuacions vinculades als objectius del 
Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2022/15382).- 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: 
 

“I. FETS 
 

1. En la sessió del Ple de la Diputació de Barcelona del 26 de setembre del 2019 es 
va donar lectura a una declaració institucional davant l’emergència climàtica. En 
aquest text, el plenari va manifestar el seu «suport a la declaració d’emergència 
climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions 
pel clima»; així com la «voluntat d’implementar un model de transició energètica per 
fer front als reptes futurs» i el «compromís a treballar de forma transversal en la 
mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic». Altrament, la Diputació es va 
comprometre a «treballar de manera transversal per a implantar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i a fer de la transició energètica i ecològica una 
prioritat, a enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i amb la 
societat civil per avançar en l’acció climàtica». 

 

2. En el Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 (PAM 2020-2023), la Diputació de 
Barcelona va establir 16 Objectius estratègics, els quals constitueixen una versió 
localitzada dels ODS, és a dir, adaptada a la realitat dels governs locals i de la 
província de Barcelona. Entre els referits objectius, cal destacar l’objectiu nº10, 
“Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic”, i el nº13, “Promoure en 
l’àmbit local l’ús i la generació d’energia verda i de proximitat, assequible i segura.”  

 

3. El PAM 2020-2023 de la Diputació de Barcelona estableix 21 projectes 
transformadors, i, entre aquests, preveu el “Pla d’acció d’energia i clima de la 
Diputació de Barcelona (PEC)”, el qual defineix com un programa que “vol 
descarbonitzar l’activitat directa de la Diputació de Barcelona i la que ofereix la 
corporació als municipis per superar els objectius establerts per la Unió Europea de 
reducció d’emissions en 2030 i 2050, i incloure mesures d’adaptació als impactes 
del canvi climàtic.” Aquest Pla, amb la denominació de “Pla d’Energia i Clima de la 
Diputació de Barcelona”, ha estat aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la 
sessió celebrada en data 26 de maig de 2022.  
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4. L’Institut Escola del Treball és una institució d’ensenyaments postobligatoris, de 
caràcter públic i dependent del Consorci d’Educació de Barcelona, que s’ubica dins 
el Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona i que treballa en la formació de 
tècnics, tècnics superiors i màsters de formació professional en les famílies 
professionals d’Administració i Gestió, Arts Gràfiques, Edificació i Obra Civil, 
Electricitat-electrònica, Energia i Aigua, Fabricació mecànica, Fusta i moble, 
Informàtica, Instal·lació i Manteniment i Química. Altrament, les línies de treball de 
l’Institut Escola del Treball inclouen un conjunt de temàtiques vinculades a la 
indústria avançada intel·ligent (indústria 4.0), a l’eficiència energètica i sostenibilitat 
així com també vinculades al camp de la transició energètica i l’acció climàtica. 

 

5. Atesos els antecedents exposats anteriorment, i amb vista a donar compliment al 
“Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona”, concretament, pel que fa a la 
sostenibilitat dels edificis corporatius i l’adaptació climàtica dels seus grans recintes, 
la Diputació de Barcelona està interessada en fomentar l’aparició de perfils 
professionals per al suport de la transició energètica i l’acció climàtica i aprofitar els 
coneixements d’aquests professionals en la millora de l’eficiència i sostenibilitat dels 
seus recintes. Conseqüentment, vist que els objectius proposats són coincidents 
amb els de l’Institut Escola del Treball, es proposa subscriure un conveni marc per 
regular la col·laboració entre ambdues entitats. 

 

II. FONAMENTS DE DRET 
 

1. Els centres d’ensenyament postobligatoris i el ens locals poden establir convenis de 
col·laboració d’acord amb els articles 108 a 112 i la DA 5ª de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic i 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 (ROAS). 

 

2. L’adopció d’aquest acord és competència, per delegació de la Presidència, de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’apartat 
3.4.k) de la Refosa núm. 1/2022, aprovada pel Decret núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicada al BOPB de data 16 de febrer de 2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple.  

 

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

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la minuta de conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Institut 
Escola del Treball per col·laborar en l’execució de diverses actuacions en el marc dels 
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objectius vinculats al Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona, en els termes 
que figuren en l’Annex I d’aquest acord. 
 
SEGON. NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Escola del Treball per al seu 
coneixement i efectes. 
 

CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT ESCOLA DEL 
TREBALL PER COL·LABORAR EN L’EXECUCIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS 
VINCULADES ALS OBJECTIUS DEL PLA D’ENERGIA I CLIMA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EN LA FORMACIÓ DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT EN MATÈRIA DE 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de l’Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, l’Il·lm. Sr. Carlos Ruiz Novella , i facultat en 
aplicació de l’apartat 4.1.4 d) 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 pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (publicada al 
BOPB de 16 de febrer de 2022), assistit pel secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de data 13 de 
març de 2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
I de l’altra, el Sr. José Luis Durán Moyano, con DNI núm. , en qualitat de director 
de l’Institut Escola del Treball de Barcelona, amb CIF Q5856098H i amb domicili al carrer 
Comte d’Urgell, núm. 187 (Edifici 11, recinte de l’Escola Industrial) de Barcelona, CP 08036, 
en nom i representació d’aquest Institut, d’acord amb les competències que l’atorga l’article 
142 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422 del 16-07-2009) i el Decret 
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 
directiu professional docent (DOGC 5753 del 11-11-2010). 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i formalitzar el present 
conveni marc, i a títol d’antecedents  
 
MANIFESTEN 
 
1. La Diputació de Barcelona es va adherir, al gener de l’any 2016, als Acords de Paris 

aprovats durant la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) 
l’any 2015, els quals inclouen un Pacte per mantenir l'augment de la temperatura 
mitjana mundial per sota de 2ºC graus, prosseguir els esforços per limitar aquest 
augment de la temperatura a 1,5ºC graus i aconseguir la neutralitat de carboni durant la 
segona meitat del segle. 

 
2. A l’inici de la sessió del Ple de la Diputació de Barcelona del 26 de setembre del 2019, 

es va donar lectura a una declaració institucional davant l’emergència climàtica. En 
aquest text, el plenari va manifestar el seu «suport a la declaració d’emergència 
climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions pel 
clima»; així com la «voluntat d’implementar un model de transició energètica per fer 
front als reptes futurs» i el «compromís a treballar de forma transversal en la mitigació i 
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l’adaptació als efectes del canvi climàtic». Altrament, la Diputació es va comprometre a 
«treballar de manera transversal per a implantar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i a fer de la transició energètica i ecològica una prioritat, a enfortir les 
aliances amb la resta d’administracions públiques i amb la societat civil per avançar en 
l’acció climàtica». 

 
3. En el Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 (PAM 2020-2023), la Diputació de 

Barcelona va establir 16 Objectius estratègics, els quals constitueixen una versió 
localitzada dels ODS, és a dir, adaptada a la realitat dels governs locals i de la 
província de Barcelona. Entre els referits objectius, cal destacar l’objectiu nº10, 
“Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic”, i el nº13, “Promoure en 
l'àmbit local l'ús i la generació d'energia verda i de proximitat, assequible i segura.”  

 
4. El PAM 2020-2023 de la Diputació de Barcelona estableix 21 projectes transformadors, 

i, entre aquests, preveu el “Pla d’acció d’energia i clima de la Diputació de 
Barcelona (PEC)”, el qual defineix com un programa que “vol descarbonitzar l'activitat 
directa de la Diputació de Barcelona i la que ofereix la corporació als municipis per 
superar els objectius establerts per la Unió Europea de reducció d'emissions en 2030 i 
2050, i incloure mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic.” Aquest Pla, amb 
la denominació de “Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona”, ha estat 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió celebrada en data 26 de maig 
de 2022.  

 
5. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció d’Edificació i Logística de l’Àrea de 

Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, gestiona els immobles i recintes de la 
corporació. En aquest sentit, el “Pla d’Energia i Clima” insta a la Direcció d’Edificació i 
Logística a reformar els edificis i recintes de la de la Corporació per a que esdevinguin 
eines actives en l’acció climàtica. 

 
6. L’Institut Escola del Treball és una institució d’ensenyaments postobligatoris, de 

caràcter públic i dependent del Consorci d’Educació de Barcelona, que s’ubica dins el 
Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona i que treballa en la formació de tècnics, 
tècnics superiors i màsters de formació professional en les famílies professionals 
d’Administració i Gestió, Arts Gràfiques, Edificació i Obra Civil, Electricitat-electrònica, 
Energia i Aigua, Fabricació mecànica, Fusta i moble, Informàtica, Instal·lació i 
Manteniment, i Química. Altrament, el centre també ofereix, encara que en nombre 
sensiblement inferior a la formació professional, ensenyaments de batxillerat científic-
tecnològic i de programes de formació i inserció. L’Escola del Treball és, per tant, el 
centre de referència en Indústria Avançada Intel·ligent, dins de la planificació 
estratègica que ha establert el Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
7. Les línies de treball de l’Institut Escola del Treball inclouen un conjunt de temàtiques 

vinculades a la indústria avançada intel·ligent (indústria 4.0), a l’eficiència energètica i 
sostenibilitat així com també vinculades al camp de la transició energètica i l’acció 
climàtica. Els mòduls de formació que conformen el quadre formatiu inclouen continguts 
conceptuals i també procedimentals, treballats en tallers i laboratoris del centre; i que 
es complementen amb ponències tècniques i visites a instal·lacions reals d’empreses i 
institucions.  
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En el marc d’aquests tallers, els alumnes desenvolupen un conjunt d’habilitats per 
dissenyar o fabricar elements de suport a la mitigació i adaptació climàtica, alhora que 
esdevenen conscients de la problemàtica actual. El centre també participa des del curs 
2021-22 en el Màster interuniversitari de Tecnologies de l’Hidrogen que organitzen cinc 
universitats (Universidad de Mondragón, Universitat Politècnica de Vàlencia, 
Universidad de Zaragoza, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Rovira i 
Virgili) vinculat a un projecte Next Generation i on l’Institut participa realitzant dues 
pràctiques presencials de generació fotovoltaica per a la generació de hidrogen verd i 
una més de química. Per afegiment, l’Institut també està desenvolupant durant l’any un 
projecte d’innovació per a disposar al centre d’una instal·lació didàctica de generació 
d’hidrogen verd. 

 
8. L’Institut Escola del Treball imparteix pràcticament la totalitat dels programes que 

permeten formar l’alumnat com a professionals capacitats per al disseny, muntatge, 
reparació i manteniment de la majoria d’instal·lacions necessàries per a contribuir a la 
transició energètica i a l’acció climàtica. Concretament, hi ofereix els següents cicles 
formatius de grau (superior i mig) directament relacionats: 

 
- CFGS Energies renovables (EAC0) 
- CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (EAA0) 
- CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (EEA0) 
- CFGS Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (IMBO) 
- CFGS Manteniment de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.(IMA0) 
- CFGM Instal·lacions de producció de calor (IM20) 
- CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (IM30) 
- CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10) 
 
A més, imparteix tot un seguit de cicles vinculats indirectament amb el sector com són 
el CFGS de Construccions metàl·liques, CFGM de Soldadura i Caldereria o bé els 
cicles de grau mitjà i superior de fusteria, on es formen els tècnics mitjans i superiors 
per a la realització d’estructures i mobiliari tant metàl·lics com de fusta. 

 
9. Atesos els antecedents exposats anteriorment, i amb vista a donar compliment al “Pla 

d’energia i clima”, concretament, pel que fa a la sostenibilitat dels edificis corporatius i 
l’adaptació climàtica dels seus grans recintes, la Diputació de Barcelona està 
interessada en fomentar l’aparició de perfils professionals per al suport de la transició 
energètica i l’acció climàtica i aprofitar els coneixements d’aquests professionals en la 
millora de l’eficiència i sostenibilitat dels seus recintes. Conseqüentment, vist que els 
objectius proposats són coincidents amb els de l’Institut Escola del Treball, es proposa 
subscriure aquest conveni per regular la col·laboració entre ambdues entitats. 

 
10. La minuta d’aquest conveni marc ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 

la Diputació de Barcelona núm. xx/xx, de data xxxx, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4.k).1 de la Refosa núm. 1/2022, aprovada pel Decret núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicada al BOPB de data 16 de febrer de 2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
11. 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 
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estableix l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
12. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà 

pels següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Escola del Treball per a la realització d’accions formatives en matèria de transició 
energètica i adaptació climàtica en l’Institut Escola del Treball, així com per a l’execució 
d’actuacions materials i acadèmiques en el Recinte Escola Industrial de la Diputació de 
Barcelona per a la implementació del “Pla d’Energia i Clima” d’aquesta corporació. 
 
SEGON.- Actuacions a realitzar 
 
Les actuacions van encaminades a aconseguir els objectius previstos en el “Pla d’energia i 
clima de la Diputació de Barcelona” següents: 
 

 Assolir la neutralitat climàtica de la institució l’any 2030, amb emissions directes de 
gasos amb efecte hivernacle (GEH) zero i amb autosuficiència energètica. 

 Enfortir la capacitat d’adaptació i resiliència de la corporació. 
 
Els convenis específics establiran les actuacions concretes a realitzar en els diferents 
períodes previstos, i es vincularan amb els instruments que estructuren el Pla següents: 
 
I.- PLA CLIMA-TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Les actuacions cercaran rebaixar i optimitzar la 

demanda, reduir els consums i electrificar-los, per poder-los compensar amb energia 
verda local -i reduir, al seu torn, les emissions de GEH-. Alhora, es posa especial èmfasi 
en l’apoderament energètic i la corresponsabilització de l’impacte ambiental.  

 
II.- PLA CLIMA-ADAPTACIÓ: l’objectiu de les actuacions és enfortir la capacitat d’adaptació 

i resiliència de la corporació en front del canvi climàtic en el 4rt àmbit definit el en Pla, els 
“Grans Recintes” de la corporació. 

 
TERCER.- Convenis específics 
 
Les iniciatives i activitats conjuntes previstes en aquest conveni marc es duran a terme 
mitjançant la formalització de convenis específics de col·laboració que concretaran 
cadascuna de les actuacions que es portaran a terme així com els compromisos de les parts 
que inclourà com a mínim els següents aspectes: 
 

- Definició de l’objecte i de l’objectiu. 
- Descripció de l’activitat, compromisos de les parts i termini d’execució. 
- Pressupost total i mitjans materials i humans que aporta cadascuna de les parts per a 

l’execució del projecte o activitat. 
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- Comissió de Seguiment format per representats de les dues parts que es 
responsabilitzaran de la coordinació i el desenvolupament de l’activitat o projecte. 

 
Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans competents de 
cada entitat. 
 

QUART.- Gestió i seguiment del conveni 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni marc, formada per un representant de 
cadascuna de les parts, que serà la responsable del seguiment de l'aplicació del conveni. 
 
Per l’INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL serà el director del centre, Sr. José Luis Durán 
Moyano. 
 
Per la Diputació serà el Comissionat de projectes singulars en espais de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Eloi Juvillà Ballester. 
 
L’objectiu d’aquesta Comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni 
marc, i analitzar les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Les funcions d’aquesta Comissió seran les següents: 
 

- Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que es puguin plantejar en l’execució 
d'aquest conveni marc, i de qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el 
compliment o l’execució dels seus acords. 

- Fer el seguiment de l’execució d'aquest conveni. 
- En cas de resolució del conveni, proposar la continuació o la manera i termini de 

finalització de les actuacions en curs. 
- Proposar modificacions o millores pel funcionament del conveni. 
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una duració inicial de 
quatre anys. Tres mesos abans del seu venciment, les parts es pronunciaran sobre la seva 
possible pròrroga per quatre anys més, la qual haurà de ser aprovada, en tot cas, pels 
òrgans de govern respectius. En el supòsit d’extinció del conveni marc, les accions 
concertades a l’empara dels convenis específics, es seguiran desenvolupant en la forma, 
condicions i terminis pactats fins el seu total compliment. 
 
SISÈ.- Causes d’extinció del conveni 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, el present conveni es podrà resoldre per 
qualsevol de les causes següents: 
1. Per mutu acord entre les parts que subscriuen el present conveni. 
2. Per manifestació unilateral expressa d’alguna de les parts amb denúncia 
comunicada a l’altra part amb una antelació de 3 mesos. 
3. Per incompliment d’alguna part de qualsevol dels seus pactes. 
4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
5. Per qualsevol altre causa que contempli la legislació vigent. 
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SETÈ.- Possibles modificacions del conveni 
 
Les modificacions del conveni hauran d’ajustar-se al mateix tràmit seguit per a la seva 
aprovació.  
 
VUITÈ.- Règim jurídic 
 
Aquest conveni marc té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades. 
 
El règim jurídic d’aquest conveni de col·laboració està constituït pels presents pactes i per 
les disposicions següents: 
 

- Articles 108 a 112 i la disposició addicional 5a de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

- Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  

- Disposicions que resultin aplicables al conveni de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
NOVÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa de desenvolupament 
així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i dels 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni, 
excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
DESÈ.- Confidencialitat. 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent: 
 
- La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i que 

hagi estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho 
puguin acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic. 

- Tota la que sigui resultant del desenvolupament de cada conveni específic. 
 
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el consentiment 
de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per part de totes les 
persones al seu càrrec que participen en els projectes de cada conveni específic. 
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ONZÈ. Transparència 
 
De conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, la Diputació de Barcelona i l’Institut Escola del Treball, en 
relació amb aquest conveni, faran 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 es realitzi. 
 
DOTZÈ.- Jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva 
interpretació, modificació, resolució i efectes hauran de ser resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 

 

Servei de Contractació 
 

24.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 
relativa a l'acord marc amb diverses empreses, del contracte de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatiu al servei de vigilància, protecció i control d'accés 
a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
(dividit en 2 lots) (Exp. núm. 2022/0012792).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. El Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona ha promogut 
l’expedient de contractació consistent en l’Acord marc amb diverses empreses del 
contracte de serveis de la Diputació de Barcelona relatiu al servei de vigilància, 
protecció i control d’accés a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i 
del sector públic adherit, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars 
(PPTP). 

 

Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 
  

  Nombre màxim 
d’empreses per lot 

Lot 1 Servei de vigilància, la protecció i el control 
d’accés de grans recintes i edificis de la 
Diputació de Barcelona 

10 empreses 

Lot 2 Servei de vigilància, la protecció i el control 
d’accés de mitjans i petits recintes i edificis de la 
Diputació de Barcelona i del sector públic 
adherit 

18 empreses 
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El LOT 1 correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona. Aquestes dependències són les 
següents: l’Escola Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres, 55-57; Can Serra-
Nova Seu-Minerva- Palau Güell; el recinte Mundet i els seus pavellons; Maternitat i 
els seus pavellons, i el recinte Torribera –la Plataforma de Distribució Logística 
(PDL).  
 
El LOT 2, que correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de 
mitjans i petits recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic 
adherit, fa referència a petites i mitjanes dependències com ara Sant Miquel del Fai, 
SPOTT- CERC- Espai Francesca Bonnemaison i el sector públic adherit: Consorci 
de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
Organisme de Gestió Tributària i Consorci del Patrimoni de Sitges.  

 
Les empreses es poden presentar a un o més lots. 
 
Les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar entre si, sense que 
aquesta cooperació pugui qualificar-se de contractual d’acord amb el que disposa 
l’article 31 de la LCSP. 
 
Els ens adherits a aquesta contractació, integrats en el sector públic de la Diputació 
de Barcelona, són els següents: 

 

 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim  

 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 Consorci del Patrimoni de Sitges 

 Organisme de Gestió Tributària  

 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
 

El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
14.845.810,30 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el detall següent: 

 

Pressupost (IVA exclòs) 21% IVA 

12.269.264,71 € 2.576.545,59 € 

 
Aquest pressupost base de licitació es desglossa per cada lot de la manera 
següent:  

 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
10.016.428,56 € IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
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Pressupost (IVA exclòs) 21 % IVA 

8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 

 

Lot 1 
Pressupost màxim 

biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Part fixa (vigilàncies 
periòdiques) 8.237.285,13 € 1.729.829,88 € 9.967.115,01 € 

Part variable 
(vigilàncies puntuals)     40.755,00 €     8.558,55 €       49.313,55 € 

TOTAL 8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 10.016.428,56 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
1.950 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte 
de 21% d’IVA. 

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
4.829.381,74 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost (IVA exclòs) 21% IVA 

3.991.224,58 € 838.157,16 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents: 
 

1) Pressupost mixt:  
 

Part Fixa: 
 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Part fixa (vigilàncies 
periòdiques) 

3.394.690,58 € 712.885,02 € 4.107.575,60 € 

 
Part Variable: 

 
a) Serveis puntuals: 
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Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal (IVA 

inclòs) 

Vigilàncies puntuals 146.300,00 € 30.723,00 € 177.023,00 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
7.000 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte 
de 21% d’IVA. 

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal (IVA inclòs) 

Vigilàncies puntuals 
guarda rural  

26.496,00 € 5.564,16 € 32.060,16 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
1.152 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
23 €/hora, més 4,83 € en 
concepte de 21% d’IVA. 

 
2) Pressupost estimatiu amb preus unitaris 

 
En el cas de l’Organisme de Gestió Tributària, el contracte basat es licitarà 
per preu unitari amb el desglossament següent:  

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Servei de vigilància en 
diverses oficines de 
l’ORGT 

423.738,00 € 88.984,98 € 512.722,98 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
18.900 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
22,42 €/hora, més 4,71 € en 
concepte de 21% d’IVA. 

 
2. El Gabinet de la Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona ha redactat 

l’acte d’inici, la memòria i el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), i el 
Servei de Contractació, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), que 
han de regir la contractació de referència. 

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

a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la 
divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments que preveu la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
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transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 
Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

requereix l’informe preceptiu de la Secretaria. 
 
4. La despesa derivada dels contractes basats en l’acord marc, de 14.845.810,30 €, 

IVA inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. 
 
La despesa derivada dels contractes basats del lot 1, de 10.016.428,56 €, IVA 
inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

A) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres 55-57 
 

a.1) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     653.203,16 €  10030 92021 22701 

2024     653.203,16 €  10030 92021 22701 

TOTAL  1.306.406,32 €   
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Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023         7.586,70 €  10030 92021 22701 

2024         7.586,70 €  10030 92021 22701 

TOTAL       15.173,40 €   

 
a.2) Edifici Londres 55-57 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023       83.353,70 €  10030 92021 22701 

2024       83.353,69 €  10030 92021 22701 

TOTAL     166.707,39 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        1.264,45 €  10030 92021 22701 

2024        1.264,45 €  10030 92021 22701 

TOTAL        2.528,90 €   

 
B) Can Serra - Nova Seu – Minerva - Palau Güell 
 

b.1) Can Serra – Nova Seu 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     760.847,63 €  10030 92021 22701 

2024     760.847,62 €  10030 92021 22701 

TOTAL  1.521.695,25 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        2.528,90 €  10030 92021 22701 

2024        2.528,90 €  10030 92021 22701 

TOTAL        5.057,80 €   

 
b.2) Minerva 
 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023       84.767,22 €  10030 92021 22701 

2024       84.767,21 €  10030 92021 22701 

TOTAL     169.534,43 €  

 
b.3) Palau Güell 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 433.647,76 € 10030 33310 22701 

2024 433.647,76 € 10030 33310 22701 

TOTAL 867.295,52 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     9.483,38 € 10030 33310 22701 

2024     9.483,37 €  10030 33310 22701 

TOTAL   18.966,75 €  

 
C) Recinte Mundet i pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 
 

c.1) Recinte Mundet 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     798.522,80 €  10030 93312 22701 

2024     798.522,80 €  10030 93312 22701 

TOTAL  1.597.045,60 €   

 
Part variable:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        1.264,45 €  10030 93312 22701 

2024        1.264,45 €  10030 93312 22701 

TOTAL        2.528,90 €   

 
c.2) Pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 

 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     394.356,52 €  10030 92021 22701 

2024     394.356,53 €  10030 92021 22701 

TOTAL     788.713,05 €   

 
D) Recinte Maternitat i pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
d.1) Recinte Maternitat 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     546.335,29 €  10030 93313 22701 

2024     546.335,29 €  10030 93313 22701 

TOTAL  1.092.670,58 €   

 
Part variable:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        2.528,90 €  10030 93313 22701 

2024        2.528,90 €  10030 93313 22701 

TOTAL        5.057,80 €   

 
d.2) Pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     390.037,57 €  10030 92021 22701 

2024     390.037,57 €  10030 92021 22701 

TOTAL     780.075,14 €   

 
E) Recinte Torribera - PDL 
 
e.1) Recinte Torribera 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 475.154,37 € 10030 93314 22701 

2024 475.154,37 € 10030 93314 22701 

TOTAL 950.308,74 €  
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e.2) Plataforma de Distribució Logística (PDL) 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 363.331,49 € 10030 92021 22701 

2024 363.331,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 726.662,99 €  

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit. 
 
La despesa derivada dels contractes basats del lot 2, de 4.829.381,74 €, IVA 
inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
A) Francesca Bonnemaison, CERC i SPOTT 
 
a.1) Francesca Bonnemaison 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 115.018,50 € 10030 92021 22701 

2024 115.018,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 230.037,00 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 10.115,60 € 10030 92021 22701 

2024 10.115,60 € 10030 92021 22701 

TOTAL 20.231,20 €  

 
a.2) Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 85.168,70 € 10030 92021 22701 

2024 85.168,68 € 10030 92021 22701 

TOTAL 170.337,38 €  

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

 
a.3 ) Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències (SPOTT) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 79.541,56 € 10030 92021 22701 

2024 79.541,56 € 10030 92021 22701 

TOTAL 159.083,12 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

 
B) Espai Natural Sant Miquel del Fai 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 449.852,19 € 10030 17232 22701 

2024 449.852,18 € 10030 17232 22701 

TOTAL 899.704,37 €  

 
C) Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2024 415.434,45 € 1 33456 22701 

2025 415.434,46 € 1 33456 22701 

TOTAL 830.868,91 €  

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2024 32.875,70 € 1 33456 22701 

2025 32.875,70 € 1 33456 22701 

TOTAL 65.751,40 €  

 
D) Consorci Patrimoni de Sitges 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 224.012,77 € 333 22701 

2024 224.012,77 € 333 22701 

TOTAL    448.025,54 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 333 22701 

2024 2.528,90 € 333 22701 

TOTAL      5.057,80 €  

 
E) Parc Agrari del Baix Llobregat 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 58.295,03 € 1723 22701 

2024 349.770,17 € 1723 22701 

2025 291.475,14 € 1723 22701 

TOTAL    699.540,34 €  

 
Part variable:  

 
 
 
 
 
 

 
F) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
 
Part fixa:  
 
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 2.671,68 € 1723 22701 

2024 16.030,08 € 1723 22701 

2025 13.358,40 € 1723 22701 

TOTAL 32.060,16 €  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 125.621,05 € 333 22701 

2024 334.989,47 € 333 22701 

2025 209.368,42 € 333 22701 

TOTAL 669.978,94 € 

 
Part variable:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 14.225,06 € 333 22719 

2024 37.933,50 € 333 22719 

2025 23.708,44 € 333 22701 

TOTAL 75.867,00 € 

 
G) Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 106.817,29 € R0100 932 22701 

2024 256.361,49 € R0100 932 22701 

2025 149.544,20 € R0100 932 22701 

TOTAL 512.722,98 €  

 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i 
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, 
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització 
de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada, s’haurà 
de sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el corresponent pressupost. 
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació dels 
preus oferts per l’empresa contractista, es mantindrà la despesa pel total aprovat, 
per poder fer front al major nombre possible de serveis tant de la Diputació de 
Barcelona como dels ens del sector públic adherits a aquest acord marc.  
 

5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1) i 7.e) de la Refosa 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 
2022, i modificada pel Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat en el BOPB de 
3 de maig de 2022. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següent 
 

ACORD 
 
Primer. APROVAR i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l'expedient 
de contractació, promogut pel Gabinet de Prevenció i Seguretat, consistent en l’Acord 
marc amb diverses empreses del contracte de serveis de la Diputació de Barcelona 
relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés a diverses dependències de la 
Diputació de Barcelona i del sector públic adherit, d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques particulars (PPTP). 
 
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 
  

  Nombre màxim 
d’empreses per lot 

Lot 1 Servei de vigilància, la protecció i el control 
d’accés de grans recintes i edificis de la 
Diputació de Barcelona 

10 empreses 

Lot 2 Servei de vigilància, la protecció i el control 
d’accés de mitjans i petits recintes i edificis de la 
Diputació de Barcelona i del sector públic 
adherit 

18 empreses 

 
El LOT 1 correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona. Aquestes dependències són les 
següents: l’Escola Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres, 55-57; Can Serra-
Nova Seu-Minerva- Palau Güell; el recinte Mundet i els seus pavellons; Maternitat i 
els seus pavellons, i el recinte Torribera –la Plataforma de Distribució Logística 
(PDL).  
 
El LOT 2, que correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de 
mitjans i petits recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic 
adherit, fa referència a petites i mitjanes dependències com ara Sant Miquel del Fai, 
SPOTT- CERC- Espai Francesca Bonnemaison i el sector públic adherit: Consorci 
de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
Organisme de Gestió Tributària i Consorci del Patrimoni de Sitges.  
 
Les empreses es poden presentar a un o més lots. 
 
Les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar entre si, sense que 
aquesta cooperació pugui qualificar-se de contractual d’acord amb el que disposa 
l’article 31 de la LCSP. 
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Els ens adherits a aquesta contractació, integrats en el sector públic de la Diputació 
de Barcelona, són els següents: 

 

 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim  

 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 Consorci del Patrimoni de Sitges 

 Organisme de Gestió Tributària  

 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
 

El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
14.845.810,30 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost (IVA exclòs) 21% IVA 

12.269.264,71 € 2.576.545,59 € 

 
Aquest pressupost base de licitació es desglossa per cada lot de la manera 
següent:  

 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
10.016.428,56 € IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21 % IVA 

8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 1 
Pressupost màxim 

biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Part fixa (vigilàncies 
periòdiques) 8.237.285,13 € 1.729.829,88 € 9.967.115,01 € 

Part variable  
(vigilàncies puntuals)     40.755,00 €     8.558,55 €       49.313,55 € 

TOTAL 8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 10.016.428,56 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
1.950 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte 
de 21% d’IVA. 

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
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El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
4.829.381,74 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21% IVA 

3.991.224,58 € 838.157,16 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents: 
 
1) Pressupost mixt:  

 
Part Fixa: 

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Part fixa (vigilàncies 
periòdiques) 

3.394.690,58 € 712.885,02 € 4.107.575,60 € 

 
Part Variable: 

 
b) Serveis puntuals: 

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal (IVA inclòs) 

Vigilàncies puntuals 146.300,00 € 30.723,00 € 177.023,00 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
7.000 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte 
de 21% d’IVA. 

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal (IVA inclòs) 

Vigilàncies puntuals 
guarda rural  

26.496 € 5.564,16 € 32.060,16 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
1.152 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
23 €/hora, més 4,83 € en 
concepte de 21% d’IVA. 

 
2) Pressupost estimatiu amb preus unitaris 
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En el cas de l’Organisme de Gestió Tributària, el contracte basat es licitarà per 
preu unitari amb el desglossament següent:  

 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 

total biennal 
(IVA inclòs) 

Servei de vigilància en 
diverses oficines de 
l’ORGT 

423.738,00 € 88.984,98 € 512.722,98 € 

 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 
18.900 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
22,42 €/hora, més 4,71 € en 
concepte de 21% d’IVA. 

 
Tercer. APROVAR el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Quart. TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, 
d’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 al 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’anunci corresponent de convocatòria en el Perfil de contractant 
de la Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Sisè. DETERMINAR que la despesa total de 14.845.810,30 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, es farà efectiva d’acord amb el detall següent: 
 

 Respecte de la Diputació de Barcelona, una despesa de 11.505.937,23 €, IVA 
inclòs, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot Despesa 

1 10.016.428,56 € 

2 1.489.508,67 € 

 

 Respecte del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), una 
despesa de 896.620,31 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot Despesa 

2 896.620,31 € 

 

 Respecte del Consorci Patrimoni de Sitges, una despesa de 453.083,34 €, IVA 
inclòs, d’acord amb el detall següent: 
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Lot Despesa 

2 453.083,34 € 

 

 Respecte del Parc Agrari del Baix Llobregat, una despesa de 731.600,50 €, IVA 
inclòs, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot Despesa 

2 731.600,50 € 

 

 Respecte del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
una despesa de 745.845,94 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot Despesa 

2 745.845,94 € 

 

 Respecte de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), una despesa de 
512.722,98 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot Despesa 

2 512.722,98 € 

 
Setè. RETENIR el crèdit de la despesa de la Diputació de Barcelona, de 
11.505.937,25 € IVA inclòs, derivada dels contractes basats en l’acord marc, que 
s’imputarà a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. 
 
La despesa derivada dels contractes basats del lot 1, de 10.016.428,56 €, IVA 
inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

A) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres 55-57 
 

a.1) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     653.203,16 €  10030 92021 22701 

2024     653.203,16 €  10030 92021 22701 

TOTAL  1.306.406,32 €   

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023         7.586,70 €  10030 92021 22701 

2024         7.586,70 €  10030 92021 22701 

TOTAL       15.173,40 €   

 
a.2) Edifici Londres 55-57 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023       83.353,70 €  10030 92021 22701 

2024       83.353,69 €  10030 92021 22701 

TOTAL     166.707,39 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        1.264,45 €  10030 92021 22701 

2024        1.264,45 €  10030 92021 22701 

TOTAL        2.528,90 €   

 
B) Can Serra - Nova Seu – Minerva  - Palau Güell 
 

b.1) Can Serra – Nova Seu 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     760.847,63 €  10030 92021 22701 

2024     760.847,62 €  10030 92021 22701 

TOTAL  1.521.695,25 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        2.528,90 €  10030 92021 22701 

2024        2.528,90 €  10030 92021 22701 

TOTAL        5.057,80 €   

 
b.2) Minerva 
 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023       84.767,22 €  10030 92021 22701 

2024       84.767,21 €  10030 92021 22701 

TOTAL     169.534,43 €  

 
b.3) Palau Güell 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 433.647,76 € 10030 33310 22701 

2024 433.647,76 € 10030 33310 22701 

TOTAL 867.295,52 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     9.483,38 € 10030 33310 22701 

2024     9.483,37 €  10030 33310 22701 

TOTAL   18.966,75 €  

 
C) Recinte Mundet i pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 
 
c.1) Recinte Mundet 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     798.522,80 €  10030 93312 22701 

2024     798.522,80 €  10030 93312 22701 

TOTAL  1.597.045,60 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        1.264,45 €  10030 93312 22701 

2024        1.264,45 €  10030 93312 22701 

TOTAL        2.528,90 €   

 
c.2) Pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 
 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     394.356,52 €  10030 92021 22701 

2024     394.356,53 €  10030 92021 22701 

TOTAL     788.713,05 €   

 
D) Recinte Maternitat i pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
d.1) Recinte Maternitat 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     546.335,29 €  10030 93313 22701 

2024     546.335,29 €  10030 93313 22701 

TOTAL  1.092.670,58 €   

 
Part variable:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023        2.528,90 €  10030 93313 22701 

2024        2.528,90 €  10030 93313 22701 

TOTAL        5.057,80 €   

 
d.2) Pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     390.037,57 €  10030 92021 22701 

2024     390.037,57 €  10030 92021 22701 

TOTAL     780.075,14 €   

 
E) Recinte Torribera - PDL 
 

e.1) Recinte Torribera 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 475.154,37 € 10030 93314 22701 

2024 475.154,37 € 10030 93314 22701 

TOTAL 950.308,74 €  
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e.2) Plataforma de Distribució Logística (PDL) 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 363.331,49 € 10030 92021 22701 

2024 363.331,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 726.662,99 €  

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit. 
 
La despesa derivada dels contractes basats del lot 2, de 1.489.508,67 €, IVA 
inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
A) Francesca Bonnemaison, CERC i SPOTT 
 
a.1) Francesca Bonnemaison 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 115.018,50 € 10030 92021 22701 

2024 115.018,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 230.037,00 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 10.115,60 € 10030 92021 22701 

2024 10.115,60 € 10030 92021 22701 

TOTAL 20.231,20 €  

 
a.2) Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 85.168,70 € 10030 92021 22701 

2024 85.168,68 € 10030 92021 22701 

TOTAL 170.337,38 €  

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

 
a.3 ) Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències (SPOTT) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 79.541,56 € 10030 92021 22701 

2024 79.541,56 € 10030 92021 22701 

TOTAL 159.083,12 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

 
B) Espai Natural Sant Miquel del Fai 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 449.852,19 € 10030 17232 22701 

2024 449.852,18 € 10030 17232 22701 

TOTAL 899.704,37 €  

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE A L’ACORD 
MARC AMB DIVERSES EMPRESES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA RELATIU AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL 
D’ACCÉS A DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL 
SECTOR PÚBLIC ADHERIT (DIVIDIT EN 2 LOTS) 

 
Expedient núm.: 2022/0012792 

 

1) DADES RELATIVES A LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
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1.1)  Definició de l’objecte. 
 
1.2)  Necessitat i idoneïtat. 
 
1.3)  Pressupost base de licitació  
 
1.4)  Existència de crèdit. 
 
1.5)  Durada de l’acord marc i possibles pròrrogues. 
 
1.6)  Valor estimat. 
 
1.7)  Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
 
1.8)  Perfil de contractant. 
 
1.9)  Presentació de proposicions. 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments. 
 
1.11)  Criteris d’adjudicació. 
 
1.12)  Criteris de desempat. 
 
1.13)  Termini per a l’adjudicació. 
 
1.14)  Variants. 
 
1.15)  Ofertes anormalment baixes. 
 
1.16)  Garantia provisional. 
 
1.17)  Garantia definitiva  
 
1.18)  Presentació de documentació pels licitadors proposats com a adjudicataris  
 
1.19)  Formalització de l’acord marc. 
 

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

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

BASATS 
 
3.1) Drets i obligacions de les parts. 
 
3.2) Condicions especials d’execució dels contractes basats. 
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3.3) Modificació de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.4) Règim de pagament dels contractes basats. 
 
3.5) Revisió de preus dels contractes basats. 
 
3.6) Penalitats en els contractes basats. 
 
3.7)  Causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.8)  Termini de recepció de les prestacions dels contractes basats. 
 
3.9)  Termini de garantia dels contractes basats. 
 
3.10)  Subcontractació dels contractes basats. 
 
3.11)  Confidencialitat de la informació. 
 
3.12)  Règim jurídic de la contractació. 
 
3.13)  Notificacions i ús de mitjans electrònics. 
 
3.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. 
 
3.15)  Assegurances. 
 
3.16)  Lloc de prestació dels contractes basats. 
 
3.17)  Responsable de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.18)  Protecció de dades de caràcter personal. 
 
3.19) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial en els contractes 

basats. 
 
3.20)  Sistema de determinació del preu de l’acord marc/ del contracte basat. 

 
3.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte basat. 
 

3.22)  Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat 
en la prestació de serveis. 

 
3.23)  Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball. 

 
3.24)  Propietat dels treballs dels contractes basats. 

 
3.25)  Execució dels contractes basats. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ANNEXOS: 
 

Annex 1: Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional. 
 
Annex 2: Model de proposició avaluable d’acord amb els criteris automàtics del lot 1 
 
Annex 3: Model de proposició avaluable d’acord amb els criteris automàtics del lot 2 

 

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

 
1.1) Definició de l’objecte  
 
L’acord marc, promogut pel Gabinet de Prevenció i Seguretat, té per objecte la selecció de 
diverses empreses per a la prestació del Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés 
a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit. 
 
Les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar entre si, sense que aquesta 
cooperació pugui qualificar-se de contractual d’acord amb el que disposa l’article 31 de la 
LCSP. 
 
En aquesta contractació participen les entitats següents: 
 

Diputació de Barcelona P0800000B 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim  P5800029J 

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat P5800044I 

Consorci del Patrimoni de Sitges P5800036E 

Organisme de Gestió Tributària  P5800016G 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona P5800017E 

  

A aquests efectes, el present plec regula el procediment d’adjudicació dels contractes 
basats en l’acord marc, així com estableix les condicions, els drets i les obligacions que els 
seran d’aplicació. 
 
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 

  

  Nombre màxim 
d’empreses per lot 

Lot 1 Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés 
de grans recintes i edificis de la Diputació de 
Barcelona 

10 empreses 

Lot 2 Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés 
de mitjans i petits recintes i edificis de la Diputació de 
Barcelona i del sector públic adherit 

18 empreses 
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El LOT 1 correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. Aquestes dependències són les següents: l’Escola 
Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres, 55-57, Can Serra-Nova Seu-Minerva- Palau 
Güell, el recinte Mundet i els seus pavellons, Maternitat i els seus pavellons i el recinte 
Torribera-Plataforma de Distribució Logística (PDL).  
 
El LOT 2, que correspon al servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i 
petits recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit, fa referència 
a petites i mitjanes dependències com ara Sant Miquel del Fai, SPOTT- CERC- Espai 
Francesca Bonnemaison i el sector públic adherit: Consorci de les Drassanes Reials i el 
Museu Marítim de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, Organisme de Gestió Tributària i Consorci del Patrimoni de 
Sitges.  
 
Les empreses es poden presentar a un o més lots. 
 
Els codis CPV que correspon/en són els següents: 79714000-2 (serveis de vigilància) i 
79713000-5 (serveis de guardes de seguretat). 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), estan 
acreditats en l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 

14.845.810,30 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

12.269.264,71 € 2.576.545,59 € 

 
Aquest pressupost base de licitació es desglossa per cada lot de la  manera següent:  
 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i edificis 
de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
10.016.428,56 € IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
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Lot 1 
Pressupost màxim 
biennal IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal IVA inclòs 

Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 8.237.285,13 € 1.729.829,88 € 9.967.115,01 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals)     40.755,00 €       8.558,55 €       49.313,55 € 

TOTAL 8.278.040,13 € 1.738.388,43 € 10.016.428,56 € 

 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 1.950 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits recintes 
i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc es fixa en la quantitat biennal de 
4.829.381,74 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

3.991.224,58 € 838.157,16 € 

 
Aquest pressupost es desglossa en els conceptes següents: 
 
1) Pressupost mixt:  
 
Part Fixa: 
 

Lot 2 
Pressupost màxim 
biennal IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal IVA inclòs 

Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 3.394.690,58 € 712.885,02 € 4.107.575,60 € 

 
Part Variable: 
 
a) Serveis puntuals: 

 

Lot 2 
Pressupost màxim 
biennal IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal IVA inclòs 

 
Vigilàncies puntuals 146.300,00 € 30.723,00 € 177.023,00 € 

 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 7.000 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
20,90 €/hora, més 4,39 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
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Lot 2 
Pressupost màxim 
biennal IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal IVA inclòs 

Vigilàncies puntuals 
Guarda Rural  26.496 € 5.564,16 € 32.060,16 € 

 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 1.152 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
23 €/hora, més 4,83 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
2) Pressupost estimatiu amb preus unitaris 
 
En el cas de l’Organisme de Gestió Tributària, el contracte basat es licitarà per preu unitari 
amb el desglossament següent:  
 

Lot 2 
Pressupost màxim 
biennal IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim total 

biennal IVA inclòs 

Servei de vigilància en 
diverses oficines de l’ORGT 423.738 € 88.984,98 €       512.722,98 € 

 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 18.900 hores 

Preu unitari màxim de licitació:  
22,42 €/hora, més 4,71 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
El pressupost comprèn la suma total de les possibles contractacions basades en aquest 
acord marc. El preu consignat és indiscutible, no s’admet cap prova d'insuficiència i porta 
implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 de la LCSP i concordants. 
 
b) Desglossament del pressupost per costos 
 
El desglossament total de costos directes i indirectes i benefici Industrial tenint en compte tot 
l’anterior és el següent:  
 

 Percentatges o imports  

Costos directes: 80% 9.815.411,77 € 

Costos indirectes: 15% 1.840.389,71 € 

Benefici : 5% 613.463,23 € 

TOTAL 12.269.264,71 € 

 
El cost salarial s’ha fixat tenint en compte:  
 
- Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat per a l’any 2022 (codi de conveni 
número 99004615011982), registrat per la Resolució de 29 de desembre de 2021, de la 
Direcció General de Treball, i publicat en el BOE número 10, de data 12 de gener de 2022. 
 
El cost salarial desagregat per categoria professional es fixa d’acord amb el següent detall:  
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Categoria 
professional 

Percentatge 

Vigilant de Seguretat 94,69 % 

Guarda Rural 4,56% 

Coordinador CCCB 0,75% 

 

Els referits convenis no fixen cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran 
idèntics per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència de 
que el treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a 
conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstàncies previstes 
legalment.  
 

1.4) Existència de crèdit 
 

La despesa derivada dels contractes basats en l’acord marc, de 14.845.810,30 €, IVA 
inclòs, s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i edificis 
de la Diputació de Barcelona. 
 

La despesa derivada dels contractes basats del lot 1, de 10.016.428,56 €, IVA inclòs, 
s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

A) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge – Edifici Londres 55-57 
 

a.1) Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023      653.203,16 €  10030 92021 22701 

2024      653.203,16 €  10030 92021 22701 

TOTAL    1.306.406,32 €   
 

Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023         7.586,70 €  10030 92021 22701 

2024         7.586,70 €  10030 92021 22701 

TOTAL         15.173,40 €   
 

a.2) Edifici Londres 55-57 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023  83.353,70 €  10030 92021 22701 

2024  83.353,69 €  10030 92021 22701 

TOTAL 166.707,39 €   
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Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023          1.264,45 €  10030 92021 22701 

2024          1.264,45 €  10030 92021 22701 

TOTAL          2.528,90 €   

 
B) Can Serra - Nova Seu – Minerva - Palau Güell 
 
b.1) Can Serra – Nova Seu 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     760.847,63 €  10030 92021 22701 

2024     760.847,62 €  10030 92021 22701 

TOTAL    1.521.695,25 €   

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023          2.528,90 €  10030 92021 22701 

2024          2.528,90 €  10030 92021 22701 

TOTAL          5.057,80 €   

 
b.2) Minerva 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023       84.767,22 €  10030 92021 22701 

2024       84.767,21 €  10030 92021 22701 

TOTAL     169.534,43 €  

 
b.3) Palau Güell 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 433.647,76 € 10030 33310 22701 

2024 433.647,76 € 10030 33310 22701 

TOTAL 867.295,52 €  

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     9.483,38 € 10030 33310 22701 

2024     9.483,37 €  10030 33310 22701 

TOTAL   18.966,75 €  

 
C) Recinte Mundet i pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 

 
c.1) Recinte Mundet 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023      798.522,80 €  10030 93312 22701 

2024      798.522,80 €  10030 93312 22701 

TOTAL    1.597.045,60 €   

 
Part variable:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023          1.264,45 €  10030 93312 22701 

2024          1.264,45 €  10030 93312 22701 

TOTAL          2.528,90 €   

 
c.2) Pavellons Serradell, Trabal, Migjorn i Pavelló Nord 

 
Part fixa:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     394.356,52 €  10030 92021 22701 

2024     394.356,53 €  10030 92021 22701 

TOTAL     788.713,05 €   

 
D) Recinte Maternitat i pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
d.1) Recinte Maternitat 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023     546.335,29 €  10030 93313 22701 

2024     546.335,29 €  10030 93313 22701 

TOTAL    1.092.670,58 €   

 
Part variable:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023           2.528,90 €  10030 93313 22701 

2024           2.528,90 €  10030 93313 22701 

TOTAL          5.057,80 €   

 
d.2) Pavellons Cambó, Mestral i Central 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023      390.037,57 €  10030 92021 22701 

2024      390.037,57 €  10030 92021 22701 

TOTAL      780.075,14 €   

 
E) Recinte Torribera - PDL 
 
e.1) Recinte Torribera 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 475.154,37 € 10030 93314 22701 

2024 475.154,37 € 10030 93314 22701 

TOTAL 950.308,74 €  

 
e.2) Plataforma de Distribució Logística (PDL) 
 

Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 363.331,49 € 10030 92021 22701 

2024 363.331,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 726.662,99 €  

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit. 
 
La despesa derivada dels contractes basats del lot 2, de 4.829.381,74 €, IVA inclòs, 
s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
A) Francesca Bonnemaison, CERC i SPOTT 
 
a.1) Francesca Bonnemaison 
 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 115.018,50 € 10030 92021 22701 

2024 115.018,50 € 10030 92021 22701 

TOTAL 230.037,00 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 10.115,60 € 10030 92021 22701 

2024 10.115,60 € 10030 92021 22701 

TOTAL 20.231,20 €  

 
a.2) Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 85.168,70 € 10030 92021 22701 

2024 85.168,68 € 10030 92021 22701 

TOTAL 170.337,38 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

a.3 ) Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències (SPOTT) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 79.541,56 € 10030 92021 22701 

2024 79.541,56 € 10030 92021 22701 

TOTAL 159.083,12 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 10030 92021 22701 

2024 2.528,90 € 10030 92021 22701 

TOTAL 5.057,80 €  

 
B) Espai Natural Sant Miquel del Fai 
 
Part fixa:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 449.852,19 € 10030 17232 22701 

2024 449.852,18 € 10030 17232 22701 

TOTAL 899.704,37 €  

 
C) Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2024 415.434,45 € 1 33456 22701 

2025 415.434,46 € 1 33456 22701 

TOTAL 830.868,91 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2024 32.875,70 € 1 33456 22701 

2025 32.875,70 € 1 33456 22701 

TOTAL 65.751,40 €  

 
D) Consorci Patrimoni de Sitges 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 224.012,77 € 333 22701 

2024 224.012,77 € 333 22701 

TOTAL    448.025,54 €  

 
Part variable:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 2.528,90 € 333 22701 

2024 2.528,90 € 333 22701 

TOTAL      5.057,80 €  

 
E) Parc Agrari del Baix Llobregat 
 
Part fixa:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 58.295,03 € 1723 22701 

2024    349.770,17 € 1723 22701 

2025 291.475,14 € 1723 22701 

TOTAL    699.540,34 €  
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Part variable:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 2.671,68 € 1723 22701 

2024 16.030,08 € 1723 22701 

2025 13.358,40 € 1723 22701 

TOTAL 32.060,16 €  

 
F) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

 
Part fixa:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 125.621,05 € 333 22701 

2024 334.989,47 € 333 22701 

2025 209.368,42 € 333 22701 

TOTAL 669.978,94 € 

 
Part variable:  
 

Exercici Import Programa Econòmic 

2023 14.225,06 € 333 22719 

2024 37.933,50 € 333 22719 

2025 23.708,44 € 333 22701 

TOTAL 75.867,00 € 

 
G) Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 106.817,29 € R0100 932 22701 

2024 256.361,49 € R0100 932 22701 

2025 149.544,20 € R0100 932 22701 

TOTAL 512.722,98 €  

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en els corresponents pressupostos.  
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació dels preus 
oferts per l’empresa contractista, es mantindrà la despesa pel total aprovat, per poder fer 
front al major nombre possible de serveis.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues de l’Acord Marc 
 
Quant a la durada: 
 
 L’acord marc, un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys a comptar de l’inici de la 

prestació objecte del contracte. 
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La data d’inici de la prestació es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) de la 
LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
 L’acord marc serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 

vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb 
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 
1.6) Valor estimat de l’acord marc 
 
El valor estimat de l’acord marc, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 26.992.382,37 €, IVA exclòs. 
 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Pressupost (2 anys) 12.269.264,71 €, IVA exclòs 

Possible pròrroga  12.269.264,71 €, IVA exclòs 

Possible modificació 2.453.852,95 €, IVA exclòs 

26.992.382,37 € IVA exclòs 

 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i edificis 
de la Diputació de Barcelona 
 
El valor estimat del lot 1, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 18.211.688,29 €, IVA exclòs. 
 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 

 

Vigència inicial: 2 anys 8.278.040,13 € 

Pròrroga:  2 anys 8.278.040,13 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 3.3.1 del present plec 1.655.608,03 € 

Valor estimat 18.211.688,29 € 

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits recintes 
i edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
 
El valor estimat del lot 1, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP,  és de 8.780.694,08 €, IVA exclòs. 
 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Vigència inicial: 2 anys 3.991.224,58 € 

Pròrroga:  2 anys 3.991.224,58 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 3.3.1 del present plec 798.244,92 € 

Valor estimat 8.780.694,08 € 
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació 
harmonitzada, i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant: 
 
Procediment obert i l’adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut del que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158  i concordants de la LCSP.  
 
El servei de vigilància és un servei especial de l’annex IV de la LCSP.  
 
1.8) Perfil de contractant  
 
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s’ha d’accedir al Perfil 
de contractant a través de l’adreça següent: 
 
https://seuelectronica.diba.cat  
 
Informació als interessats 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als 
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació. 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de la Diputació, indicat en la 
clàusula 1.8 del present plec.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Qualsevol dubte en relació a la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei de 
Contractació a l’adreça electrònica scon.publicitat@diba.cat.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE A 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les condicions 
establertes legalment per contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de 
document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten a la Guia 
ràpida per al licitador publicada en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

 
SOBRE B 

 
Contindrà la documentació tècnica, signada electrònicament, relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor. 

 

                                             ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre C, relatiu als criteris avaluables de forma 
automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació pot implicar l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE C 

 
Contindrà la proposició, signada electrònicament, relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica, d’acord amb els models dels Annexos 5 i 6 del PCAP.  
 

(El model de la proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

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

 
 Disposar de la solvència següent: 
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En el cas de presentar-se als 2 lots (nombre màxim d’acord amb la clàusula 1.1), caldrà 
sumar els imports mínims de solvència (econòmica i financera i professional o tècnica) 
dels lots corresponents. 

 
o Solvència econòmica i financera: 
 

o Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles. 
 
Lot 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. 
 
Mínim: Per un import mínim d’1.365.876,62 € en algun dels tres (3) exercicis 
esmentats. 
 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre ofic ial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Lot 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic. 
 
Mínim: Per un import mínim de 470.394,32 € en algun dels tres (3) exercicis 
esmentats. 
 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

o Solvència professional o tècnica: 
 

Lot 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. 

 
o Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que 

els que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres 
(3) últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis, de característiques similars a 
l’objecte del contracte, per un import mínim de 637.409,09 € en algun dels tres (3) 
exercicis esmentats. 

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

 
Lot 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic. 
 
o Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que 

els que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres 
(3) últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis, de característiques similars a 
l’objecte del contracte, per un import mínim de 219.517,35 € en algun dels tres (3) 
exercicis esmentats. 

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

 
o Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 

subcontractar i el nom o perfil empresarial que correspongui d’acord amb allò que 
disposa l’article 215.2.a) de la LCSP. 

 

c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència 
econòmica i tècnica: 

 

 La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i 
categoria que tot seguit es detallen: 

 
Lot 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a grans recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona. 

 

Grup: M Subgrup: 2 Categoria: 4 o superior 
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Lot 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a mitjans i petits 
recintes i edificis de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic. 

 

Grup: M Subgrup: 2 Categoria: 3 o superior 

 

o Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Empresa habilitada per a la vigilància i protecció de béns, establiments, espectacles, 
certàmens o convencions. 

 
Mitjà d’acreditació: Inscripció en el registre general d’empreses de seguretat del Ministeri 
de l’Interior o en el Registre especial d’empreses de seguretat de Catalunya. 

 

o Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals i materials que 
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

 
- Personals: 

 

 1 coordinador per contracte basat que tingui l’habilitació com a cap de seguretat 
amb una antiguitat mínima de dos anys.   

 
Mitjans d’acreditació: Documentació acreditativa de l’habilitació del cap de 
seguretat.  

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

Criteris que depenen d’un judici de valor (45%): 
 

Criteri 1: Proposta tècnica................................................................................fins a 45 punts 
 
Es valorarà una proposta tècnica que millori el seguiment de la prestació del servei i el 
sistema de qualitat establert en el plec tècnic. Haurà de d’incloure el desglossament dels 
punts següents: 

 

- Pla de control de qualitat en l’execució dels serveis. Definició dels processos pel 
seguiment i avaluació de les tasques programades, proposta d'indicadors de qualitat de 
prestació del servei i pla d'inspecció dels serveis de seguretat per a garantir que la 
prestació del servei es realitza conforme als requeriments establerts en els plecs que 
regeixen la contractació...............................................................................fins a 15 punts 

 

- Pla de resolució d’incidències, reforços i situacions d’urgència. S’hauran de descriure els 
procediments de resolució d’incidències de l’activitat diària, les necessitats del servei de 
seguretat i els terminis de substitució del personal per baixa o no assistència al 
servei...........................................................................................................fins a 15 punts 
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- Mesures relacionades amb el personal adscrit a l’execució del contracte  que puguin 
afavorir el seu compromís amb els criteris de qualitat establerts en PPTP, el bon 
funcionament del servei i les mesures destinades a assolir el manteniment d’un equip 
estable de treballadors per a la prestació del servei....................................fins a 15 punts 

 
Les empreses licitadores hauran de presentar la Proposta tècnica, amb una extensió 
màxima de 4 pàgines per punt (2 fulls DIN A4 per les dues cares), amb descripció dels 
aspectes següents:  
 

 L’objectiu a aconseguir. 

 Les actuacions a seguir. 

 El calendari d’implantació. 

 Indicadors de control. 
 
Criteris que es tindran en compte per valorar les propostes: 
 

 Les propostes s’avaluaran per comparació respecte al conjunt d’ofertes, en funció del 
detall, viabilitat, i adequació de les mateixes a l’objecte tècnic.  

 Es valorarà positivament les propostes que millorin aspectes del plec tècnic, que les 
propostes siguin concretes i objectives. Així mateix que detallin les eines i els recursos 
emprats en el desenvolupament de les tasques requerides i les mesures preses en 
l’anàlisi dels resultats, en tan que siguin adequades per garantir una correcte execució 
del servei. 

 En el cas que per a cada proposta no es descriguin els objectius, les actuacions, el 
calendari i els indicadors, la puntuació que s’atorgarà en el criteri afectat serà de 0 punts.  

 En el cas de què es consideri que la proposta no respon adequadament a les 
necessitats, a l’objecte tècnic i de qualitat, la informació facilitada no sigui rellevant o 
consisteixi en la simple repetició de la informació existent als plecs tècnics, la puntuació 
que s’atorgarà en el criteri afectat serà de 0 punts.  

 

En el cas que en la Proposta tècnica es faci referència a qualsevol criteri avaluable de 
forma automàtica (sobre C), és a dir, a la millora dels incentius, a l’oferta formativa, a 
la millora de l’armilla o al teixit de la roba de treball, el licitador serà exclòs de la 
licitació.  

 
Criteris avaluables de forma automàtica (55%) 

 
 
Criteri 2: La millora dels incentius econòmics associats al sistema d’avaluació del servei i 
del contractista segons clàusula 4 del PPT.................................................................25 punts  
 
L’oferta anirà dirigida a la millora dels incentius previstos a la clàusula 4 del PPT. 
 
Lot 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a grans recintes i edificis de la 
Diputació de Barcelona. 
 

Import Puntuació 

4.500,00 € 0 
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Import Puntuació 

5.000,00 € 7,5 

5.500,00 € 15 

6.000,00 € 25 

 
Lot 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a mitjans i petits recintes i edificis 
de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic. 
 

Import Puntuació 

1.500,00 € 0 

2.000,00 € 7,5 

2.500,00 € 15 

3.000,00 € 25 

 
Criteri 3: Oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte............................................................................................................fins a 20 punts 
 
* La formació anirà a càrrec de l’empresa. 
 
* Els àmbits formatius i la tipologia dels cursos els establirà el responsable del contracte 
(clàusula 2.18 PCAP) en funció de les necessitats del servei en els àmbits següents: 
 
o Mitjans tècnics de protecció. La seguretat física i la seguretat electrònica. 
o Els centres de control d’alarmes.  
o La detenció. 
o L’autoprotecció. 
o La protecció d’edificis: plans de protecció. 
o El control d’accessos: finalitat i organització.  
o El control de persones i objectes: paqueteria i correspondència.  
o Les rondes de vigilància: recorregut i freqüències. Procediment d’actuació. 
o La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció. 
o La falsificació de documents d’identitat. 
o La protecció davant artefactes explosius.  
o Plans d’emergència i evacuació.  
o Col·laboració amb cossos i forces de seguretat. 
o Els primers auxilis i l’ús dels DEA/DESA  
  
*Les hores que ofereixi l’empresa per formació es consideraran, en tot cas, temps de treball 
efectiu per a tots els treballadors i l’empresa, haurà de complir amb l’horari i dotació del 
servei que preveurà el contracte basat relativa a les característiques del servei objecte de 
licitació.  
 
*Les hores que ofereixi l’empresa són addicionals a les 20 hores obligatòries previstes a la 
clàusula 16 del PPTP i s’hauran de realitzar dins de la vigència inicial del contracte. 
 
* El GPS i/o el sector públic adherit comunicarà/an en un termini de 4 mesos a comptar de la 
signatura del contracte quins cursos hauran de fer durant els primers 12 mesos de vigència 
del contracte.  
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* Durant l’inici dels segon any del contracte el GPS i/o el sector públic comunicarà/an de 
nou, durant els 4 primers mesos, la formació que el contractista haurà de realitzar el segon 
any de contracte.  
 
* El contractista haurà de realitzar el 100 % de la formació que el GPS comuniqui cada any, 
abans de la finalització d’aquell període, és a dir, del primer any o del segon any.   
 
Valoració del criteri: Es valorarà el nombre d’hores ofertes a disposició de la Diputació. Per 
cada 1 hora de formació que s’ofereixi s’atorgarà 1 punts, fins a un màxim de 20 punts 
 
Criteri 4: Oferta de millora de l’armilla de protecció balística individual obligatòria segons 
punt 13.3 del PPT..........................................................................................................5 punts 
 
L’oferta anirà dirigida a millorar el paquet protector de l’armilla de protecció balística en el 
sentit de dotar-lo també de protecció antiganivet i antipunxó en la mateixa peça. No 
s'admetran armilles amb més d'un paquet protector, ni amb elements que puguin provocar 
molèsties o lesions als portadors.  
 
Criteri 5: Teixit de la roba de treball ............................................................................5 punts 
 
Es puntuarà amb un màxim de 5 punts que el teixit principal de la roba de treball (pantalons, 
camises i jaquetes) compleixi amb els requisits de limitació de presència de substàncies 
nocives en el producte final, definits en l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o 
equivalent. Es valoraran les peces de roba els principals teixits de les quals donin 
compliment a aquest criteri, d’acord amb la taula següent: 

 

Peça de roba Puntuació 

Pantaló d’hivern 1 

Pantaló d’estiu 1 

Camisa d’hivern 1 

Camisa d’estiu 1 

Jaqueta 1 

 
Als efectes de la verificació, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de poder demanar 
la declaració del fabricant de la roba de treball, acompanyada del certificat Oeko-Tex 100, 
Made in Green o equivalent o bé dels resultats dels assajos corresponents. L’eventual 
falsedat en les declaracions de l’empresa licitadora podrà derivar en causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) del LCSP. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
1.12) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de prelació 
els següents: 
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 Tenen preferència les proposicions presentades per empreses públiques o privades que 
en el moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes tinguin a la plantilla un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. 

 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % 
de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 
2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb 
el % que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones treballadores.  
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa 
i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones 
treballadores fixes amb discapacitat. 
 

 En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es 
durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 

 

1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de dos (2) mesos a comptar de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes .  
 
1.15) Ofertes anormalment baixes en l’acord marc 
 
No és procedent. 
 

1.16) Garantia provisional de l’acord marc 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 de la LCSP. 
 
1.17) Garantia definitiva de l’acord marc 
 
No és procedent. 
 
1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10) 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP, haurà de presentar la documentació justificativa de: 
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 Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida i llevat que 
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu). 

 

 Presentar els documents següents: 
 

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

 

 Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de Barcelona disposi 
d’aquests. 

 

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

 

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

 

 La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 

 En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de 
dades personals segons la clàusula 3.18 del present plec, el proposat adjudicatari haurà 
de presentar: Declaració signada pel legal representant de l’empresa indicant on estaran 
ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests i estarà 
obligat a comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol canvi en relació amb la 
declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició essencial.  

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors. 
 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats en l’article 150 de 
la LCSP. 
 
1.19) Formalització de l’acord marc 
 
La Diputació de Barcelona formalitzarà l’acord marc de conformitat amb el que disposa 
l’article 153 de la LCSP.  
 
El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb 
qualsevol eina congruent amb l’establert per la Diputació de Barcelona a la seva Política de 
signatura (https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/D10605 2018 Politica%20Signatura.pdf), i 
al seu Catàleg de formats dels documents electrònics 
(https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/16.pdf), com pot ser, entre d’altres, l’aplicació 
informàtica Adobe Acrobat Reader DC. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
Si per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP 
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2) DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD 
MARC: 

 
El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses i la Diputació 
de Barcelona i el seu sector públic, es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat, d’acord 
amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP i 
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
S’entén per contracte basat cada contracte que es realitzi per edifici o recinte de la Diputació 
de Barcelona i de la resta d’ens adherits. 
 
Per determinar la competència per aprovar i adjudicar els contractes basats es tindrà en 
compte el pressupost individual de cada contracte basat, d’acord amb les delegacions de 
competències aprovades a tal efecte per la Diputació de Barcelona o la normativa especifica 
de cadascun dels ens adherits. 
 
L’expedient de la contractació basada en l’acord marc s’inicia i es configura en els termes 
següents: 
 
1.- Incorporació de la documentació següent: 
 

1.a) Informe justificatiu de la necessitat objecte del contracte  
 

1.b) PCAP del contracte basat, que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent i que 
contindrà: 

 

 Identificació de l’acord marc en què es basa. 
 

 Especificar el Lot a què es presenta:  
 

o LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i edificis 
de la Diputació de Barcelona. 

o LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de petits i mitjans recintes 
i edificis de la Diputació de Barcelona i el sector públic adherit. 

 

 Objecte específic. 
 

 Pressupost base de licitació i aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals 
s’imputarà la despesa. 

 
Per a la determinació del preu es tindrà en compte tota la informació que està detallada 
en el punt 8 de la memòria actualitzant els costos amb els convenis col·lectius aplicables 
en el moment de tramitació de la contractació basada:  
 
- Conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat. 

 

 Criteris d’adjudicació i puntuació atorgada a cada un d’ells  
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Es tindrà en compte la puntuació següent:  
 
a) Traslladarà la puntuació de l’acord marc fins als 60 punts. 

 
La fórmula és la següent:  
 
A l’empresa que obté la puntuació més elevada en l’acord marc se li atorguen 60 
punts.  
 
A la resta d’empreses se’ls assigna la puntuació de manera proporcional prenent com 
a referència la puntuació més elevada de l’acord marc. 
 
Ex.  
 
Empresa “x” obté 100 punts en l’acord marc i se li assigna 60 punts.  
 
Empresa “y” obté 75 punts en l’acord marc i se li assigna:  
 
100 punts és a 60 punts 
75 punts és a z 
Z = 75*60/100 = 45 punts. 
I així successivament. 
 
L’empresa que hagi obtingut la menor puntuació en l’acord marc obtindrà la menor 
puntuació en el contracte basat. 
 
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els 
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat. 
 

b) Criteri Preu.................... 40 punts. 
 

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la 
màxima puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 
l’oferta més elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes 
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest 
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta 
en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a 
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més 
baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 

 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 

 Oferta del licitador: 
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre 
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, 
posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta 
del licitador per la part variable. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 

- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E). 
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és 
l’oferta del licitador. 

3) D+E = Oferta del licitador 

 Preu de licitació: 
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre 
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, 
posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és el preu de 
licitació per la part variable. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= D 

- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E). 
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el 
preu de licitació. 

3) D+E = Preu de licitació 

 

 Ofertes anormalment baixes. 
 
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es 
consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:  

 
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 
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o Que en el criteri relatiu al “Preu” es doni alguna de les situacions previstes en l’article 
85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 

 

o Que en el trasllat de la puntuació de l’acord marc hagi obtingut una puntuació igual o 
superior a 45 punts. 

 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau. 

  

 Garantia definitiva. 
 
En la contractació basada s’exigirà la presentació de la garantia definitiva ordinària del 
5% en els termes que preveu l’article 107 de la LCSP i, a més, una garantia 
complementària del 5%, de manera que la garantia total a exigir serà del 10% (article 
107.2 de la LCSP), d’acord amb la justificació que consta en la memòria. 
 

 Durada i possibles pròrrogues. 
 

 Termini de recepció de les prestacions del contracte i de garantia del contracte basat.  
 

 Responsable del contracte basat. 
 

 Subrogació de personal. 
 

1.c) Plec de Prescripcions Tècniques 
 
2.- Invitació a totes les empreses que hagin formalitzat l’acord marc i que estiguin en 
condicions de realitzar l’objecte del contracte basat. 
 
El Gabinet de Previsió i Seguretat o l’ens del sector públic de la Diputació de Barcelona 
interessat enviarà una invitació a les empreses perquè presentin oferta en cada un dels 
contractes basats d’acord amb els criteris d’adjudicació que consten en la clàusula 2 del 
present plec. 
 
Una vegada les empreses hagin rebut aquesta comunicació, hauran d’enviar una resposta, 
en el termini màxim fixat en la invitació. En cas que dins aquest termini no s’hagi donat cap 
resposta, s’entendrà que es declina la invitació. 
 
Per prendre part en els contractes basats les empreses convidades rebran un enllaç URL 
amb la invitació, que els permetrà accedir al portal ”e-licita” de la Plataforma de contractació 
del sector públic i presentar la seva proposta via telemàtica en un fitxer ZIP, el qual haurà de 
contenir 1 arxiu amb la següent denominació: 
 
Títol de l’arxiu: «Proposició relativa al contracte basat ......, nom de l’empresa i número 
d’expedient» i haurà d’incorporar la corresponent oferta de l’empresa. 
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta via telemàtica l’empresa licitadora s’ha 
d’identificar i signar amb un certificat digital (nivell 3 o superior) de signatura electrònica 
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avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès per 
les entitats de certificació del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), 
la Firma professional, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Camerfirma o el DNI 
Electrònic. 
 
Qualsevol dubte en relació a la presentació de la proposta es pot consultar a la Unitat de 
Gestió Administrativa de Serveis de Prevenció i Seguretat del Gabinet de Prevenció i 
Seguretat a l’adreça electrònica gps.acordmarc.vig@diba.cat en el cas d’expedients 
gestionats per la Diputació de Barcelona o al correu electrònic que es designi en el contracte 
basats per la resta d’ens adherits. 
 
Totes les empreses seleccionades a l’acord marc que hagin estat invitades estan obligades 
a presentar oferta vàlida en la licitació per a l’adjudicació del contracte basat en aquest, 
sempre que no existeixi causa justificada que s’haurà de fer arribar a l’òrgan contractant de 
la mateixa manera que l’oferta. Cas que tots els empresaris declinin la formulació de l’oferta, 
l’òrgan de contractació podrà procedir a una nova licitació que es regirà per les disposicions 
generals de preparació, adjudicació i compliment dels contractes de les administracions 
públiques, segons escaiguin, fixades en els articles 116 a 217, del llibre Segon, Títol I, 
capítol I de la LCSP. 
 
3.- Presentació de les ofertes per part dels empresaris consultats dins el termini establert 
en la consulta. El seu contingut serà confidencial fins el moment de la seva obertura. 
 
4.- Valoració de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el PCAP del 
contracte basat. 
 
5.- Adjudicació del contracte basat en l’acord marc a la millor oferta, previ informe tècnic 
justificatiu de l’elecció. 
 
L’adjudicació del contracte basat comporta la seva perfecció. 
 
6.- Publicació de l’adjudicació del contracte basat en el perfil de contractant. 
 

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

 
3.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels que resultin del mateix acord marc i 
de la normativa aplicable, en particular, els següents: 
 
- L’empresari amb qui s’hagi formalitzat l’acord marc tindrà l’obligació de comunicar a la 

Diputació de Barcelona la variació de les circumstàncies d’acord amb les quals va ser 
seleccionat. 

 
- La formalització de l’acord marc no comporta per a la Diputació de Barcelona cap tipus 

d’obligació d’adjudicar un nombre mínim de contractes derivats a l’empresari seleccionat. 
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- L’empresari seleccionat ha de disposar de totes les acreditacions/habilitacions legals que 
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 

 
- L’empresari amb qui s’hagi formalitzat l’acord marc haurà de nomenar una persona de 

contacte, la qual serà la interlocutora amb la Diputació de Barcelona en qualitat de 
representant autoritzat de la dita empresa. 

 

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

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

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

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

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

 
 Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 

l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment 
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context de l’esmentat procediment de licitació. 

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

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

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

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

 
- El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la 

present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de Barcelona. 
 

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

 

 El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 
consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec. Els vigilants hauran de disposar de 
l’habilitació necessària pel desenvolupament de les funcions que es descriuen a les 
clàusules 10 i 11 del Plec de prescripcions tècniques. El coordinador haurà de disposar 
d’habilitació de cap de seguretat amb una antiguitat mínima de 2 anys.  

 

 El contractista lliurarà al Gabinet de Prevenció i Seguretat i/o al sector públic adherit:  
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1) Còpia de la comunicació del contracte realitzada davant del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l’Interior, abans de l’inici de l’execució 
del contracte. 

 
2) Còpia de les comunicacions realitzades als vigilants de seguretat de l’existència de 

càmeres de videovigilància en determinades dependències de la Diputació així com la 
finalitat d’aquestes imatges, en un termini no superior a deu dies naturals des de la 
formalització del contracte. 

 

 El contractista:  
 

1) Estarà obligat a realitzar, sense cost addicional, els canvis d’horari en la prestació del 
servei que no comportin un increment o reducció de les hores totals previstes en els 
contractes basats. 

 
2) Estarà obligat a participar en la Comissió de Seguiment de Contractes de Serveis per 

controlar la correcta execució del contracte i el compliment de les obligacions de les 
condicions laborals dels treballadors adscrits a la dita execució. A la Comissió de 
Seguiment de Contractes, en els supòsits que afectin a les condicions laborals dels 
treballadors es podrà convidar als sindicats i a les patronals.  

 
3) En el cas d’haver obtingut puntuació en el criteri d’adjudicació núm. 3, l’empresa 

haurà de presentar, en el termini màxim de 4 mesos des de la comunicació del GPS 
de la formació a realitzar, el calendari en què aquesta s’impartirà en els termes que 
preveu la clàusula 1.11) del PCAP. 

 
4) Haurà de justificar, durant el període d’execució del contracte i mitjançant la 

corresponent certificació, la realització per part dels vigilants dels plans de formació i 
d’actualització o especialització, la realització dels quals sigui establerta com a 
obligatòria reglamentàriament o oferta en el criteri d’adjudicació corresponent. 

 
5) Els vigilants que realitzin serveis armats hauran de disposar de la llicència d’armes 

vigent. 
 

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

 El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del 
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions 
laborals que estableixi el conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat vigent i, en 
especial, ha de garantir les retribucions corresponents a tots aquells treballadors que 
desenvolupin una activitat i/o categoria subjecta a un plus segons el conveni col·lectiu 
com per exemple el cap d’equip. Aquesta obligació es considera essencial. 

 

 L'empresa contractista ha de garantir la afiliació, l'alta en la Seguretat Social i el 
pagament de les cotitzacions de les persones treballadores destinades a l'execució del 
contracte. Aquesta obligació es considera essencial. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris del 
personal adscrit al contracte. Aquesta obligació es considera essencial. 

 

 L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució 
del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. Aquesta obligació es considera essencial. 

 

 Els vehicles destinats pel contractista a l’execució del contracte hauran de disposar d’un 
distintiu ambiental de com a mínim eficiència catalogada tipus C. Aquest distintiu haurà 
de ser l’emès per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior. Resolució 
8/1/2016 de la DGT modificada per la Resolució de 13 de abril (BOE de 21/4/2016) 
ANNEX VIII. 

 

 L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.  

 
Aquestes condicions especials d’execució s’estendran a tot el personal subcontractat pel 
contractista principal destinat a l’execució del contracte (en el cas que s’hagi previst a la 
clàusula 2.11). 
 
A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan 
aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar el 
compliment de les condicions especial d’execució. 
 
3.3) Modificació de l’acord marc i dels contractes basats 
 
3.3.1) Modificació dels contractes basats:  
 
Es preveu la modificació dels contractes basats, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord 
amb les condicions, abast i límits següents:  
 
Part fixa: 
 

 Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es requereixi variar 
l’horari de la vigilància en les dependències objecte del contracte i comporti incrementar o 
reduir el nombre d’hores de prestació del servei de vigilàncies periòdiques.  
 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a reduir o ampliar, pel 
preu/hora de prestació del servei de la vigilància periòdica. El preu/hora de prestació del 
servei de la vigilància periòdica es calcularà dividint el preu d’adjudicació del contracte basat 
corresponent a la part fixa pel nombre d hores de prestació del servei previstos en al Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 

 Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es requereixi altra 
tipologia de servei especial (servei armat o amb gossos) per a les vigilàncies periòdiques 
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
L'import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d'hores, pel preu hora del servei 
de vigilància especial. El preu hora de prestació del servei de vigilància especial es 
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calcularà prenent com a referència el servei de vigilància periòdica i els diferents plusos 
que s’estableix en el conveni col·lectiu aplicable per aquests tipus de serveis, incloses 
les despeses de formació i de Seguretat Social. 
 
Els canvis d’horari en la prestació del servei, sempre que no comportin increment o 
reducció d’hores, no es tramitaran com modificacions contractuals. 

 
Part variable i de l’Organisme de Gestió Tributaria: 
 
- Es podran realitzar modificacions a l’alça quan per necessitats organitzatives el 

pressupost previst en els contractes basats sigui insuficient per atendre el servei de 
vigilàncies puntuals. 
 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d hores que es precisen, pel preu 
hora del servei de la vigilància puntual ofert per l’empresa contractista. 
 
En el cas que s hagi d’incrementar el preu/hora com a conseqüència d’un servei especial 
(servei armat o amb gossos), el preu hora de prestació del servei es calcularà prenent 
com a referència el servei de vigilància puntual i el que estableixi el conveni col·lectiu 
aplicable per aquests tipus de serveis, incloses les despeses de formació i de Seguretat 
Social. 
 

Com a conseqüència de l’anterior es podrà incrementar el contracte fins un 20% del 
pressupost màxim de licitació (part fixa + part variable) i reduir-lo fins un 20% d’acord amb 
les previsions de la clàusula 1.6 del present plec. 
 
En cap cas els preus unitaris resultants de la modificació de l’acord marc no podran superar 
el 20% als preus anteriors a la dita modificació i en cap cas podran ser preus superiors als 
que les empreses part de l’acord marc ofereixin en el mercat per als mateixos productes. 
 
El procediment a seguir per a la modificació serà el següent: 
 

Dues setmanes abans d’iniciar la tramitació de la modificació del contracte per l’òrgan 
competent la Diputació de Barcelona o l’entitat del sector públic comunicarà al 
contractista els termes de la modificació –condicions, import, data d’efectes– que hauran 
de respectar els límits previstos en els apartats anteriors. 

 
Una vegada aprovada la modificació serà notificada al contractista, que haurà de 
formalitzar el corresponent contracte de conformitat amb el que estableix l’article 153 de 
la LCSP i signar electrònicament d’acord amb les previsions de la clàusula 1.19 del 
present plec, previ reajustament de la garantia, en el seu cas. 

 
3.4) Règim de pagament dels contractes basats 
 
El contractista presentarà les corresponents factures un cop finalitzats els serveis 
contractats al contracte basat i el seu pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona 
o per l’ens adherit corresponent, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sense 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
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destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.  
 
El contractista presentarà factures mensuals, amb la descripció del servei de vigilància 
realitzat, el període de prestació efectuat i el seu import (oferta de la part fixa dividida entre 
els mesos de vigència del contracte) amb desglossament de l’IVA. 
 
En el cas que s’hagi ordenat algun servei de vigilància puntual i en el cas de l’ORGT, es farà 
constar l’objecte, el nombre d’hores i l’import (preu/hora ofert per a la part variable) amb 
desglossament de l’IVA, en la mateixa factura mensual corresponent. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, 
dependent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències en matèria de 
comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació (10030 – 
Gabinet de Prevenció i Seguretat). Per als serveis oferts a la ORGT, Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, al Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona, Consorci de 
Patrimoni de Sitges s’hauran de presentar segons correspongui a cada ens, i han d’incloure 
la identificació del destinatari de la contractació. 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els codis DIR3 següents: 
 
Diputació de Barcelona  
 

Oficina comptable: GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures 

Òrgan gestor: GE0001022 - Gabinet de Prevenció i Seguretat 

Unitat tramitadora: GE0001022 - Gabinet de Prevenció i Seguretat 

 
Organisme de Gestió Tributària  
 

Oficina comptable: LA0005454 – Servei de finances - Registre de Factures 

Òrgan gestor: LA0005454 – Servei de Coordinació - Contractació 

Unitat tramitadora: LA0005454 – Servei de Coordinació - Contractació 

 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB  
 

Oficina comptable: LA0006837  

Òrgan gestor: LA0006837  

Unitat tramitadora: LA0006837  

 
Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat  
 

Oficina comptable: LA0006841 

Òrgan gestor: LA0006841  

Unitat tramitadora: LA0006841  
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Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
 

Oficina comptable: I00000302 

Òrgan gestor: I00000302 

Unitat tramitadora: I00000302  

 
Consorci de Patrimoni de Sitges 
 

Oficina comptable: LA0006838 

Òrgan gestor: LA0006838  

Unitat tramitadora: LA0006838  

 
3.5) Revisió de preus dels contractes basats 
 
No s’admet la revisió de preus. 

 
3.6) Penalitats dels contractes basats 
 
La Diputació de Barcelona o el sector públic adherit imposaran les penalitats dels seus 
contractes basats respectius. 
 
En cas que la Diputació de Barcelona o el sector públic adherit opti per no resoldre el 
contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

 La no-presentació de la còpia de la comunicació del contracte realitzada davant del 
Departament d’Interior de la Generalitat o del Ministeri de l’Interior, sense justificació, 
comportarà una penalitat econòmica de 50,00 €, IVA exclòs, per cada dia de retard 
respecte de la data d’inici de prestació del servei, segons la clàusula 3.1 del PCAP. 

 

 La no-presentació de la comunicació als vigilants de l’existència de càmeres de 
videovigilància en determinades dependències de la Diputació així com la finalitat 
d’aquestes imatges, comportarà una penalitat econòmica de 50,00 €, IVA exclòs, per 
cada dia de retard respecte la data d’inici de la prestació del servei o com a màxim en un 
termini no superior a 15 dies hàbils segons la clàusula 3.1 del PCAP. 

 

 Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats fins al 10% del preu del 
contracte i amb el límit del 50% en el seu conjunt (ambdós IVA exclòs), que haurà de ser 
proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents: 
 
Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt greus.  
 

 per als incompliments considerats molt greus, una penalitat de 2.500,00 €.  
 

 per als incompliments considerats greus, una penalitat de 1.500,00 € 
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 per als incompliments considerats lleus, una penalitat de 500,00 €.  
 

Per l’incompliment o compliment defectuós de les prestacions que han servit per definir 
els criteris d’adjudicació i, específicament, pel no-compliment de l’oferta formativa, la 
penalitat serà de 2.500,00 €. 

 
Constituiran incompliments molt greus, els següents: 
 
a) Les faltes de respecte i consideració al personal del centre, visitants i als propis 

companys, així com usar paraules malsonants i indecoroses, segons el que s’estableix el 
punt 8.5 del PPTP. 

 
b) No donar compliment al punt 5.4. del PPTP en el cas de detectar-se comportaments 

estranys en algun dels vigilants de servei. 
 
c) L’abandonament o l’omissió injustificats del servei dins de la jornada laboral establerta, 

segons el punt 8.2 del PPTP. 
 
d) No garantir que davant de baixes, vacances o qualsevol altra incidència de personal, el 

servei estigui atès amb tota la dotació de personal per torn necessària, a excepció que el 
descobert tingui la seva causa en un fet imprevisible o inevitable per al contractista 
(malaltia o accident del treballador assignat), s’informi immediatament de la situació al 
responsable del servei (mínim una hora abans de produir-se la manca de cobertura del 
servei) i el lloc quedi cobert en el termini màxim de les dues (2) hores següents segons el 
que s’estableix el punt 6.1.i) del PPTP. 

 
e) No facilitar qualsevol mitjà tècnic obligatori per al servei segons punt 15 del PPTP, no 

garantir-ne la disponibilitat durant la totalitat de l'horari de servei, no portar a terme les 
reparacions, revisions i manteniments necessaris i/o no facilitar un mitjà de substitució en 
el cas dels vehicles, segons s’estableix en el punt 13 del PPTP i en els terminis 
establerts en el punt 5.3 del PPTP. 

 
f) Destinar a personal en el servei que no tingui la corresponent habilitació o acreditació 

professional, segons el que s’estableix al punt 5.9 del PPTP. 
 
g) Destinar al personal en el servei que no tingui la formació específica per exercir 

determinades funcions, segons el que estableix el punt 14.3 del PPTP. 
 
h) No fer ús de l’aplicació web a la que fa referència el punt 6.1.b) i 8.16) del PPTP a través 

de la qual haurà de mecanitzar els aspectes indispensables del servei.  
 
i) Fer ús de les armes, si no és en defensa pròpia o en els casos previstos en les lleis o 

disposicions vigents, tal i com estableix en el punt 8.14 del PPT. 
 
j) La imprudència en el servei, si implica risc d’accident pel propi vigilant, pels seus 

companys o pel personal de la corporació o visitant o perill d’avaria de les instal·lacions, 
segons punt 8.3 del PPTP. 
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k) No donar compliment als requisits del punt 5.8.2 i 5.8.3 del PPTP quan per necessitats 
organitzatives i/o d’augment del risc el servei requereixi de la utilització d’unitats canines 
i/o de serveis armats. 

 
l) No assistir a la reunió inicial que organitzi el Gabinet de Prevenció i Seguretat i/o el 

sector públic adherit segons el que s’estableix en el punt 5.1 del PPTP. 
 
m) No donar compliment a l’obligació de col·laborar amb les forces i cossos de seguretat, 

segons punt 8.1 del PPTP. 
 
n) Demanar remuneració pels seus serveis, segons el que s’estableix en el punt 8.13 del 

PPTP. 
 
o) No donar resposta a les comunicacions en matèria preventiva establertes en el punt 5.7 

del PPTP. 
 

Constituiran incompliments greus, els següents: 
 

a) Dedicar-se a jocs i distraccions greus dintre de la seva jornada de treball, segons punt 
8.12 del PPTP. 

 
b) No comunicar les novetats urgents al responsable de seguiment del contracte segons 

punt 8.15 del PPTP. 
 
c) No atendre el públic amb correcció i diligència, segons punt 8.6 del PPTP. 
 
d) Excedir-se en les seves atribucions, segons punt 8.8 del PPTP. 
 
e) Mancances en el compliment de l’operativa establerta i les ordres de servei, segons punt 

8.4 i 9.3 del PPTP. 
 
f) Deteriorar les dependències, equips i mobiliari que la corporació posi a la disposició del 

personal, a causa de mal ús per part del mateix, negligència o falta de control, segons 
punt 8.17 del PPTP. 

 
g) No comunicar amb una antelació de 3 dies hàbils el seu canvi o substitució del 

coordinador, segons punt  5.5 del PPTP. 
 
h) No designar un responsable d’equip entre la plantilla de vigilants del servei, segons punt 

5.8.1 i 7.1 del PPTP. 
 
i) No presentar en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la signatura del 

contracte la documentació requerida en el punt 5.2 del PPTP. 
 
j) No assistir a les reunions de la Comissió de seguiment que s’escaiguin, a les reunions 

trimestrals o no presentar l’informe de les dades obtingudes de les verificacions del 
servei en la reunió trimestral de seguiment del contracte on s’especifiquin les anomalies 
detectades en les inspeccions i les incidències més rellevants que puguin ser d’interès 
per garantir la seguretat, segons el punt 6.1.a) del PPTP i del 3.1 del PCAP. 
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k) No portar a terme un mínim de cinc inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici, 
segons punt  6.1.e) del PPTP. 

 
l) No realitzar un programa inicial de formació per a tots aquells vigilants que s’incorporin 

de nou en el servei, centrat en el coneixement general de l’àmbit d’actuació, amb una 
durada mínima de 10 hores, segons punt  6.1.d) del PPTP. 

 
m) No justificar quan se li requereixi pel responsable del servei, la realització per part dels 

vigilants de seguretat i guardes rurals dels cursos de formació permanent de 20 hores de 
durada, com a mínim, la realització dels quals és obligatòria segons l’article 57 del 
Reglament de seguretat privada, segons punt 14.2 del PPTP. 

 
n) No realitzar la formació corresponent en el cas que el responsable del servei detecti 

mancances en la utilització del català per part d’algun treballador segons punt 16.4 del 
PPTP.  

 
o) No substituir alguna persona del servei en el supòsit que el seu comportament no sigui el 

correcte, sempre que el responsable del contracte ho demani motivadament, en el 
termini màxim de 72 hores, i/o designar pel servei a un/a vigilant que ja s’hagi demanat 
de substituir-lo/la, segons punt 15 del PPTP. 

 
p) Establir torns efectius de treball que excedeixin les 8 hores, en els termes i condicions 

previstos en el punt 16 del PPTP. 
 
q) No assistir a qualsevol de les accions formatives relacionades amb el servei que 

s’organitzin segons punt 5.10 del PPTP. 
 
r) No donar resposta i conformitat a les peticions de serveis extraordinaris en un termini de 

24 hores, segons punt  5.6 del PPTP. 
 
s) Qualsevol mancança respecte al punt 12 del PPTP en relació amb els principis 

d’actuació dels vigilants de seguretat i dels guardes rurals. 
 

Constituiran incompliments lleus, els següents: 
 

a) La manca d’higiene i neteja personal i de la correcció en el vestuari del personal de 
servei, segons punts 8.7 del PPTP. 

 
b) Designar a personal en el servei que no compti amb el corresponent vistiplau del 

responsable de servei, segons punt  6.1. f) del PPTP. 
 
c) Qualsevol mancança respecte al punt 11 del PPTP en relació amb la forma de prestar el 

servei per part dels vigilants de seguretat i els guardes rurals. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments 
esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a la Diputació, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
3.7) Causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats 
 
Són causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats, a més de les previstes als 
articles 211 i concordants de la LCSP, les següents: 
 

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

 

 L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes expressament en els 
plecs. 

 

 Pèrdua de l’habilitació per a la vigilància i protecció de béns, establiments, espectacles, 
certàmens o convencions.  

 
3.8) Termini de recepció de les prestacions dels contractes basats 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte basat en l’acord marc, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent. 
 
3.9) Termini de garantia dels contractes basats 
 
No es fixa termini de garantia del contracte basat en l’acord marc, donades les 
característiques i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que 
consta en l’expedient. 
 

3.10) Subcontractació dels contractes basats 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte a celebrar, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació 
de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la 
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de 
la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar. 
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El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
3.11) Confidencialitat de la informació  
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
3.12) Règim jurídic de la contractació  
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de 
Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la 
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
3.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació de l’acord marc així com dels 
contractes basats s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu electrònica  
 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/ 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil de Contractant. 
 
3.15) Assegurances 
 
Els contractistes s’obliguen a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de mínim 300.000 euros. 
 
3.16) Lloc de prestació dels contractes basats 
 
Els llocs fixats per a la prestació dels serveis objecte dels contractes basats són els que 
s’enumeren tot seguit, excepte que en el document de licitació dels contractes basats se 
n’indiquin uns altres de diferents: 
 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a grans recintes de la Diputació 
de Barcelona 
 

1. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industria - Edifici del 
Rellotge, c/ Comte Urgell, 187 (08036 - Barcelona) – Edifici Londres, 55-57 

 
2. Vigilància, protecció i control d’accés de Can Serra –Nova Seu- Minerva- Palau 

Güell: 
Can Serra – Nova Seu, Rambla Catalunya, 126 (08008-Barcelona) 
Edifici Minerva, c/ Minerva, 4 (08008 -Barcelona) 
Palau Güell, c/ Nou de la Rambla, 3-5, (08001 Barcelona) 

 
3. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord -Edifici 

Serradell Trabal – Edifici Migjorn, Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 - 
Barcelona) 

 
4. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - 

Pavelló Mestral, Pavelló Central, Travessera de les Corts, 131-159 (08028 - 
Barcelona) 

 

5. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera i de la Plataforma de 
Distribució Logística (PDL): 
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Torribera. c/Avinguda Prat de la Riba, 171 (08921-Santa Coloma de Gramenet) 
Plataforma de Distribució Logística (PDL), Av. de la Ferreria, 11 (08110-Montcada i 
Reixac) 

 
LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés a mitjans i petits recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 

 
1. Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison, 

Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), i SPOTT: 
 
Espai Francesca Bonnemaison, c/ Sant Pere Més Baix, 7 (08003-Barcelona) 
Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), c/ Montalegre, 7 (08001-Barcelona) 
SPOTT, c/ Sant Honorat,5 (08002 - Barcelona) 
 

2. Vigilància, protecció i control d’accés a l’espai natural de Sant Miquel del Fai, 
Carretera BV-1485, Km. 7, 08182 Sant Feliu de Codines-Barcelona. 

 
Coordenades GPS: X: 2.22352795755901, Y: 41.6773320910935  

 

3. Vigilància, protecció i control d’accés a Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, c/ Montalegre, 5, 08001 Barcelona 

 
4. Vigilància, protecció i control d’accés a Consorci del Patrimoni de Sitges, C. de 

la Davallada, 12, 08870 Sitges (Barcelona). 
 

5. Vigilància, protecció i control d’accés al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, Parc de Torreblanca. Ctra. N-340. 08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona) 

 
6. Vigilància, protecció i control d’accés al Consorci de les Drassanes Reials i 

Museu Marítim de Barcelona,  Av. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona. 
 

7. Vigilància, protecció i control d’accés a l’Organisme de Gestió Tributària. En les 
oficines que s’indiquin en el contracte basat i que estan repartides per a tota la 
província de Barcelona.  

 
3.17) Responsable de l’acord marc i dels contractes basats 
 
Es designa responsable de l’acord marc (amb les funcions previstes en l’article 62 de la 
LCSP) el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona. 
 
El responsable dels contractes basats (amb les funcions previstes en l’article 62 de la LCSP) 
serà la persona que s’indiqui en el respectiu document de licitació. 
 
El responsable no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció s’estén a les persones jurídiques en què el 
responsable o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els quals tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
3.18) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de 
normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa a la contractista i al seu 
personal: 

 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

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

Finalitat del 
tractament 

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

Temps de 
conservació 

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

Legitimació del 
tractament 

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

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

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

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment o per correu postal a les oficines del 
Registre a rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament 
de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de 
l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el 
tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de 
dades.  
 
1.Finalitat de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita el contractista, encarregat del tractament, per tractar 
per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les dades de caràcter 
personal necessàries per prestar el servei de de vigilància, protecció i control d’accés al 
recinte per a la seguretat als recintes i edificis corporatius. 
 
El tractament consistirà en: 
 
La captació i control d’imatges pel sistema de videovigilància corporatiu, el control de 
matrícules dels vehicles que accedeixen als recintes, el control de les persones que 
accedeixen a les instal·lacions corporatives, així com, en cas necessari, la posterior 
comunicació als cossos de seguretat. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
x Acarament           Interconnexió  

 Conservació     Limitació  
x Consulta    x Modificació  
x Comunicació     Organització  

 Comunicació per transmissió  x Recollida  
 Destrucció    x Registre  
 Difusió     x Supressió 

x Extracció     Utilització 
 Altres: ..................  

 
Aquesta obligació es considera essencial. 
 
2. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, la 
Diputació de Barcelona, responsable del tractament, posa a disposició i permet la recollida 
pel contractista, encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació: 
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• Dades de contacte del directori corporatiu i del programa d’accés de persones: nom i 
cognoms, unitat orgànica, centre de treball i telèfon de contacte.    

• Imatges captades a través del sistema de videovigilància. 
• Matrícules i altres dades dels vehicles (marca, model i color), i dades d’identificació dels 

conductors dels vehicles autoritzats. (nom i cognoms, número de telèfon, correu 
electrònic, supòsit d’accés, localització, temps i justificació de la petició) 

• Dades identificatives bàsiques de les persones que accedeixin a través de control 
d’accés: nom complert, DNI. 

• Dades identificatives del personal tècnic de contacte en matèria de seguretat i salut de la 
Diputació de Barcelona: nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte. 

 
3. Durada 
 
Aquest acord té la durada prevista al punt 1.5 dels presents plecs. 
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l’encarregat del tractament ha de suprimir les dades 
personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 

 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 

inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies.  

 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el 
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 

per compte del responsable, que contingui:  
 

 El nom i les dades de contacte de l'encarregat o de les encarregats i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant del 
responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades. 

 Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

 Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

 Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
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 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

 
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions d’aquest. En aquest cas, el responsable ha 
d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les 
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la 
comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest 
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 
 

e) Subcontractació 
 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per 
escrit al responsable, amb una antelació de 15 dies. Cal indicar els tractaments que es 
pretén subcontractar (específicament els servidors o el serveis associats als mateixos) i 
identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista (nom o el perfil 
empresarial) i les seves dades de contacte, així com on es troben els seus servidors o 
els serveis associats als mateixos. La subcontractació es pot dur a terme si el 
responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert. 
 
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del 
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial 
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos 
requisits formals que ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la 
garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, 
l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant la responsable pel que fa 
al compliment de les obligacions.  
 

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de 

forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

 
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 

l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
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i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 

 
j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 

 

 Accés, rectificació, supressió i oposició 

 Limitació del tractament 
 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició, i limitació del tractament, davant l'encarregat del tractament, aquesta ho ha 
de comunicar per correu electrònic a l'adreça gpd@diba.cat. La comunicació s’ha de 
fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què 
s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser 
rellevants per resoldre la sol·licitud.  

 
k) Dret d’informació 

 
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el 
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans 
d’iniciar la recollida de les dades. 

 
l) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a través del correu 
electrònic del delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Barcelona, 
dpd@diba.cat, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de 
les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència. 

 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

 
- Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 

contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 

- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
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- Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 

n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

 
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 

compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.  

 
p) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de 

gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica” (ENS), segons s’estableix el PPT, adoptant totes aquelles mesures i 
mecanismes per a: 

  

 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

 

 Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d'incident físic o tècnic. 

 

 Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

 

 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que 
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar 
la informació sobre aquestes certificacions. 

 
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte al responsable, si escau.  
 

r) Destí de les dades 
 

Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, 
l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al 
responsable del tractament. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
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5. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 

 Lliurar a l'encarregat/permetre la recollida de les dades a les quals es refereix el punt 2 
d’aquesta clàusula. 

 

 Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de 
tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que pertoqui. 

 

 Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  
 

 Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 
 

 Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 

 Autoritzar a l’encarregat del tractament a: 
 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació 
de serveis contractada. 
 
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada, sempre 
que els servidors es trobin en territori de la UE. 
 
iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota 
el control del responsable del tractament. 
 
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
 
v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament. 
 

6. Incompliments i responsabilitats 
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o 
encarregat sigui considerat responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 
3.19) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial en els contractes 
basats 
 
Com que l’execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el 
contractista, en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a 
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elaborar i trametre al servei promotor la planificació preventiva duta a terme, basant-se en la 
informació facilitada per la Diputació. Aquesta obligació es considera essencial. 
 
La dita planificació implementarà les previsions contingudes en la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat en el 
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats 
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb 
motiu de la concurrència empresarial. 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de 
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la Diputació i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els mitjans següents de 
coordinació: 

 

 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació i el contractista. 

 La realització de reunions periòdiques entre la Diputació i el contractista. 

 Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de la Diputació i del contractista 
o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció. 

 La impartició d’instruccions. 

 L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el 
centre de treball que puguin afectar els treballadors de la Diputació i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

 La presència al centre de treball dels recursos preventius de la Diputació i del 
contractista. 

 La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats 
preventives. 

 
3.20 Sistema de determinació del preu de l’acord marc/ del contracte basat 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, 
basant-se:  
 

 En la part fixa, en una combinació de diverses modalitats com ara: preus referits a 
components de la prestació i a preus referits a unitats d’execució o de temps. 

 

 En la part variable i en el cas de l’Organisme de Gestió Tributària, és el preu referit a 
unitats d’execució i de temps.  

 
3.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte dels 
contractes basats 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 
l’objecte del contracte, a la seva recepció, d’acord amb les previsions del Plec de 
prescripcions tècniques. 
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3.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de 
qualitat en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà el contractista, que 
haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
3.23) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
Als efectes previstos en l’article 130 de la LCSP, la informació sobre les condicions dels 
contractes de treball dels treballadors afectats per la subrogació serà facilitada a través del 
PCAP del contracte basat corresponent. 
 

3.24) Propietat dels treballs dels contractes basats 
 
No és procedent. 
 
3.25) Execució dels contractes basats 
 
La devolució de la garantia definitiva dels contractes basats i la liquidació dels contractes 
basats seran realitzades per la Diputació de Barcelona o per les entitats adherides, segons 
correspongui. 

 
ANNEX 1 

 
AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’ACORD MARC 
AMB DIVERSES EMPRESES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA RELATIU AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL 
D’ACCÉS A DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL 
SECTOR PÚBLIC ADHERIT (DIVIDIT EN 2 LOTS) 

Expedient núm.: 2022/0012792 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL 
 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant de notari .........., 
en data ..........  i amb número de protocol .......... /o document .........., CIF núm. .........., 
domiciliada a ..........  carrer .........., núm. .........., (persona de contacte .........., adreça de 
correu electrònic: .........., telèfon núm. ..........  i fax núm. ..........), opta a la contractació 
relativa a (consigneu l’objecte del contracte) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
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 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats no 
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 

 

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

 

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

 

 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 
  ativa 

 

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  
 

   

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

  
 

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

 
 

donaren lloc a la no subjecció o l’exempció. 
 

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

donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció. 
 

 Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 
personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
indicar la següent informació:  

 
 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 
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En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica 

 

 

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

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 

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

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

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

 
ANNEX 2 

 
AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’ACORD MARC 
AMB DIVERSES EMPRESES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA RELATIU AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL 
D’ACCÉS A DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL 
SECTOR PÚBLIC ADHERIT (DIVIDIT EN 2 LOTS) 

Expedient núm.: 2022/0012792 

 
Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica (Sobre C)  

 
LOT 1. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de grans recintes i edificis 

de la Diputació de Barcelona 
 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. .........., adreça 
electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació 
relativa a (consigneu l’objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a portar-la 
a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules 
administratives particulars, que accepta íntegrament: 
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 Criteri 2: Millora dels incentius econòmics associats al sistema d’avaluació del 
servei i del contractista segons clàusula 4 del PPT 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
(marqueu amb una X) 

Millora incentius econòmics Sí No 

4.500 €   

5.000 €   

5.500 €   

6.000 €   

 
* En el cas de marcar dues o més opcions, s’obtindran 0 punts en aquest criteri. 
* Si no s’ofereix aquesta millora l’incentiu, serà el mínim que estableix el punt 4 del PPT. 

 

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte (criteri d’adjudicació 3). 
 
Quant a l’oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte, ofereix _________ hora/hores biennals en els àmbits formatius i condicions 
que consten en el criteri d’adjudicació 3. 

 

 Criteri 4. Oferta de millora de l’armilla de protecció balística individual obligatòria 
segons punt 13.3 del PPT 

 

Millora proposada SÍ NO 

Protecció antiganivet i antipunxó en la 
mateixa peça, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.11 del PCAP 
(criteri 4). 

  

 
* Si no s’ofereix aquesta millora, s’obtindran 0 punts i l’armilla serà l’obligatòria de protecció 
balística prevista en el punt 13.3 del PPT. 
 

 Criteri 5. Teixit de la roba treball 
 
En cas que oferiu que el teixit principal de la roba de treball (pantalons, camises i jaqueta) 
compleixi amb els requisits de limitació de presència de substàncies nocives en el producte 
final, definits en l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalents, assenyaleu el nom 
del teixit principal i el tipus de certificació corresponent (Oeko-Tex 100, Made in Green, etc.) 
d’aquelles peces en què oferiu aquesta millora. 
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OFERTA DEL LICITADOR 

 

Peça de roba Nom del teixit principal Tipus de certificat* 

Pantaló d’hivern   

Pantaló d’estiu   

Camisa d’hivern   

Camisa d’estiu   

Jaqueta   

 
ANNEX 3  

 
AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’ACORD MARC 
AMB DIVERSES EMPRESES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA RELATIU AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL 
D’ACCÉS A DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL 
SECTOR PÚBLIC ADHERIT (DIVIDIT EN 2 LOTS) 

Expedient núm.: 2022/0012792 

 

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica (Sobre C)  
 

LOT 2. Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés de mitjans i petits edificis 
i recintes de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit. 

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

 Criteri 2: Millora dels incentius econòmics associats al sistema d’avaluació del 
servei i del contractista segons clàusula 4 del PPT 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 
(marcar amb una X) 

Millora incentius econòmics Sí No 

1.500 €   

2.000 €   

2.500 €   

3.000 €   

 
* En el cas de marcar les dues opcions s’obtindrà 0 punts en aquest criteri. 
* Si no s’ofereix aquesta millora l’incentiu serà el mínim que estableix el punt 4 del PPT. 
 

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte (criteri d’adjudicació 3). 
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Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del 
contracte, ofereix _________ hora/hores biennals en els àmbits formatius i condicions 
que consten en el criteri d’adjudicació 3. 

 

 Criteri 4. Oferta de millora de l’armilla de protecció balística individual obligatòria 
segons punt 13.3 del PPT 

 

Millora proposada SÍ NO 
 

Protecció antiganivet i antipunxó en la 
mateixa peça, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.11 del PCAP 
(criteri 4). 

  

 
* Si no s’ofereix aquesta millora, s’obtindran 0 punts i l’armilla serà l’obligatòria de 
protecció balística prevista en el punt 13.3 del PPT. 

 

 Criteri 5. Teixit de la roba treball 
 
En cas que oferiu que el teixit principal de la roba de treball (pantalons, camises i jaqueta) 
compleixi amb els requisits de limitació de presència de substàncies nocives en el producte 
final, definits en l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalents, assenyaleu el nom 
del teixit principal i el tipus de certificació corresponent (Oeko-Tex 100, Made in Green, etc.) 
d’aquelles peces en què oferiu aquesta millora. 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Peça de roba Nom del teixit principal Tipus de certificat* 

Pantaló d’hivern   

Pantaló d’estiu   

Camisa d’hivern   

Camisa d’estiu   

Jaqueta   
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Servei de Programació 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.615,32 €, a l'Ajuntament de Callús, per a 
finançar l'actuació local “Reparació de ferms”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0014329).- 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 Callús va presentar en data 7 juny 2022 una sol·licitud per tal de 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Callús 
Actuació:  “Reparació de ferms” 
Import crèdit:  135.615,32 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  10.964,11 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00038/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm.135, de 07.06.2022) 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-cinc mil sis-cents quinze 
euros amb trenta-dos cèntims (135.615,32 €) 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 Callús.” 
 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.024,79 €, a l'Ajuntament de Figaró-Montmany, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicle vigilància municipal”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0014800).- 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 Figaró-Montmany va presentar en data 13 juny 2022 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Adquisició vehicle vigilància municipal” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
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 de Figaró-Montmany 
Actuació:  “Adquisició vehicle vigilància municipal” 
Import crèdit:  32.024,79 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,35 % 
Interessos implícits estimats  1.043,94 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00039/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual 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 trenta-dos mil vint-i-quatre euros 
amb setanta-nou cèntims (32.024,79 €) 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 Figaró-Montmany.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La Garriga, per a 
finançar l'actuació local “Obres de millora del cementiri municipal”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014184).- 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 la Garriga va presentar en data 3 juny 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Obres de millora del cementiri municipal” la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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 
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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 la Garriga 
Actuació:  “Obres de millora del cementiri municipal” 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  3.233,89 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 00032/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €) 
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 la Garriga.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament de La Garriga, per a 
finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la via pública”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014187).- 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 la Garriga va presentar en data 3 juny 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Actuacions de millora de la via pública” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Garriga 
Actuació:  “Actuacions de millora de la via pública” 
Import crèdit:  90.000,00 EUR 
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Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  7.276,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00033/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) 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 noranta mil euros (90.000,00 €) 
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 la Garriga.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de La Garriga, per a 
finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa municipal 
d'enllumenat públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014193).- 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 la Garriga va presentar en data 3 juny 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Actuacions de millora de la xarxa municipal d'enllumenat 
públic” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de la Garriga 
Actuació:  “Actuacions de millora de la xarxa municipal 

d'enllumenat públic” 
Import crèdit:  30.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  2.425,41 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00034/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) 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 trenta mil euros (30.000,00 €) 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 la Garriga.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La Garriga, per a 
finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa municipal 
clavegueram”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014199).- 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 la Garriga va presentar en data 3 juny 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Actuacions de millora de la xarxa municipal clavegueram” la 
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qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de la Garriga 
Actuació:  “Actuacions de millora de la xarxa municipal 

clavegueram” 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  3.233,89 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00035/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €) 
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 la Garriga.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Igualada, per a 
finançar l'actuació local “Projecte de reurbanització de la Plaça Sant Crist”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013249).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
“Fets 
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1. La 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'Igualada va presentar en data 25 maig 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Projecte reurbanització de la plaça de Sant Crist” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Igualada 
Actuació:  “Projecte reurbanització de la plaça de Sant 

Crist” 
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: 00029/2022 
* 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 d'Igualada.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l'Ajuntament de Parets del Vallès, per 
a finançar l'actuació local “Rehabilitació Ca n'Oms”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013593).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
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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 Parets del Vallès va presentar en data 30 maig 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Rehabilitació Ca n'Oms” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Parets del Vallès 
Actuació:  “Rehabilitació Ca n'Oms” 
Import crèdit:  100.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  8.084,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00030/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135 de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros (100.000,00 €) 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 Parets del Vallès.” 
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a 
finançar l'actuació local “Millores cementiri municipal”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013602).- 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 Parets del Vallès va presentar en data 30 maig 2022 una sol·licitud 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Parets del Vallès 
Actuació:  “Millores cementiri municipal” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  4.042,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00031/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Parets del Vallès.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició casa de l'antiga farmàcia. Anualitat 
2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014207).- 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 Prats de Lluçanès va presentar en data 3 juny 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisició casa antiga farmàcia. Anualitat 2022” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

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

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

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

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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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 Prats de Lluçanès 
Actuació:  “Adquisició casa antiga farmàcia. Anualitat 

2022” 
Import crèdit:  105.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  8.488,95 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00036/2022 
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* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinc mil euros (105.000,00 €) 
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 Prats de Lluçanès.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 87.922,30 €, a l'Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, per a finançar l'actuació local “Reurbanització de la plaça 11 de 
setembre i del tram central del carrer 1 d'octubre”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014208).- 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 Cebrià de Vallalta va presentar en data 3 juny 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reurbanització de la plaça 11 de setembre i 
del tram central carrer 1 d’octubre” la qual compleix els requisits establerts, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
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Actuació:  “Reurbanització de la plaça 11 de setembre i 
del tram central carrer 1 d’octubre” 

Import crèdit:  87.922,30 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  7.108,27 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00037/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 vuitanta-set mil nou-cents vint-i-dos 
euros amb trenta cèntims (87.922,30 €) 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 Cebrià de Vallalta.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 46.410,19 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012064).- 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 Cardedeu presentà en data 12/05/2022 una sol·licitud d'un préstec 
de 2.500.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,33%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 46.410,19 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 46.410,19 euros a 
l'Ajuntament de Cardedeu 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 12/05/2022. 
 
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 Cardedeu, 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).” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 22.740,99 €, a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0011805).- 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Corbera de Llobregat presentà en data 10/05/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 1.225.000,00 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 Corbera de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.225.000,00 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 0,33%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.225.000,00 euros amb una subvenció d’import de 22.740,99 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 
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Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 22.740,99 euros a 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
10/05/2022. 
 
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 Corbera de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 17.779,32 €, a l'Ajuntament de La Garriga amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012849).- 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 la Garriga presentà en data 20/05/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 735.000,00 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 la Garriga. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 735.000,00 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 0,43%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
735.000,00 euros amb una subvenció d’import de 17.779,32 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, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 17.779,32 euros a 
l'Ajuntament de la Garriga 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 20/05/2022. 
 
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 la Garriga, 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).” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 15.259,67 €, a l'Ajuntament de Parets del Vallès amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012466).- 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 Parets del Vallès presentà en data 17/05/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 822.000,00 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 Parets del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 822.000,00 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 
822.000,00 euros amb una subvenció d’import de 15.259,67 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, 
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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 
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Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 15.259,67 euros a 
l'Ajuntament de Parets del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 17/05/2022. 
 
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 Parets del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 250.672,38 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012090).- 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 Sant Cugat del Vallès presentà en data 12/05/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 10.362.835,42 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 Cugat del 
Vallès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 10.362.835,42 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 0,430%; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 10.362.835,42 euros amb una subvenció d’import de 250.672,38 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 
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el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
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Secretaria General 

 

 

 

 

 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 250.672,38 euros a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
12/05/2022. 
 
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 Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 33.344,29 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013551).- 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 Sentmenat presentà en data 27/05/2022 una sol·licitud d'un 
préstec de 971.700,00 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 Sentmenat. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 971.700,00 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 0,610%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
971.700,00 euros amb una subvenció d’import de 33.344,29 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 33.344,29 euros a 
l'Ajuntament de Sentmenat per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
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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 27/05/2022. 
 
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 Sentmenat, 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).” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 90.106,09 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012576).- 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 Vic presentà en data 18/05/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

3.725.000,00 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 Vic. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 3.725.000,00 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 0,43%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.725.000,00 euros amb una subvenció d’import de 90.106,09 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 90.106,09 euros a 
l'Ajuntament de Vic per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de 
la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 18/05/2022. 
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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 Vic, d'acord amb la minuta que es va 
aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de manteniment, conservació i control dels sistemes 
de tractaments d’aigua residual de diversos edificis de la Diputació de 
Barcelona, formalitzat amb l’empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, SL, durant un any, del 19 de juliol de 2022 al 18 de 
juliol de 2023, per un import total de 12.123,70 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0011099).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 18 de juny de 2018 

(ref. registre 6222/18), es va adjudicar a l’empresa HERA HOLDING HABITAT, 
ECOLOGIA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, SL, amb NIF B61540969, 
mitjançant procediment obert amb l’aplicació d’un únic criteri de valoració, el 
servei de manteniment, conservació i control dels sistemes de tractaments 
d’aigua residual de diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
(M17VR1983), d’acord amb la seva oferta, pel preu total i pels preus per 
prestacions parcials següents: 

 

CODI Edifici Tipus d’Instal·lació  

Preu ofertat 
prestació 
parcial 

quadriennal 
IVA exclòs 

Tipus
 % 
IVA 

Import IVA 

Preu ofertat 
prestació 

quadriennal 
IVA inclòs 

EC-02 Canet de Mar Equip neutralitzador de pH 6.331,18 € 21,00 1.329,55 € 7.660,73 € 

VR-35 Carrer Londres Depuradora d'aigües grises 13.048,78 € 21,00 2.740,24 € 15.789,02 € 

VR-38 Parc Mòbil Planta de depuració biològica 20.698,35 € 21,00 4.346,65 € 25.045,00 € 

  Totals: 40.078,31 € 21,00 8.416,44 € 48.494,75 € 
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2. L’empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL, SL va sol·licitar que la constitució de la garantia definitiva, per import 
de 2.003,92 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
s’instrumentés mitjançant retenció en el primer o primers pagaments que 
s’efectuessin. La retenció esmentada es va efectuar en la factura núm. 
FVRHH17180497, de 18 d’octubre de 2018. 

 
3. El 19 de juliol de 2018 es va formalitzar el contracte de referència entre l’empresa 

HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, SL i la 
Diputació de Barcelona que establia una vigència de 4 anys, del 19 de juliol de 
2018 al 18 de juliol de 2022, prorrogable de forma expressa, sense que la durada 
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pogués excedir de 5 anys. 

 
4. El 12 de maig de 2022 el cap del Servei de Manteniment d’Edificis, responsable 

del contracte, ha proposat prorrogar el contracte de referència, del 19 de juliol de 
2022 al 18 de juliol de 2023, per un import de 10.019,59 €, IVA exclòs, que més 
el 21% d’IVA per import de 2.104,11 €, resulta per un import total de 12.123,70 €, 
IVA inclòs, que es desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 

 

Edifici / Recinte 
CODI 

Tipus d’Instal·lació  
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - 
Canet de Mar - 08360 
EC-02 - Tallers 

Equip neutralitzador 
de pH 

1.582,80 € 332,39 € 1.915,19 € 

EDIFICI LONDRES 
C. Londres, 55-57 
Barcelona - 08036 
VR-35 

Depuradora d'aigües 
grises 

3.262,20 € 685,06 € 3.947,26 € 

PARC MÒBIL 
C. Portlligat, 37-39 
08042 Barcelona 
VR-38 

Planta de depuració 
biològica 

5.174,59 € 1.086,66 € 6.261,25 € 

  Total 10.019,59 € 2.104,11 € 12.123,70 € 

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

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

 
6. El 13 de maig de 2022 es va comunicar a l’empresa contractista la voluntat de la 

Diputació de Barcelona de prorrogar el contracte de referència. 
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7. La despesa pluriennal de 12.123,70 €, IVA inclòs, generada per la present 
pròrroga, anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2022 i 2023, d’acord 
amb el detall següent: 

 

Exercici 
Import  

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació 

comptable 

2022 5.051,54 € G/20320/93310/21300 2203002196.1 

2023 7.072,16 € G/20320/93310/21300 2203002196.2 

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

 
Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte 
preveia que el contracte tindria una durada de 4 anys, prorrogable de forma 
expressa, per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pogués excedir de 6 anys. 
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6. L’article 29.4 LCSP, que regeix el present contracte quant a la seva durada i règim 
de pròrrogues, disposa que els contractes de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues 
que acordi l’òrgan de contractació. 

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

formalitzat el 19 de juliol de 2018 preveu que aquest serà prorrogable de forma 
expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de 5 anys. 

 
8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta pròrroga s’autoritzarà i disposarà 

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

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

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

 
10. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte relatiu al servei de manteniment, 
conservació i control dels sistemes de tractaments d’aigua residual de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona (M17VR1983), formalitzat el 19 de juliol de 
2018 amb l’empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL, SL, amb NIF B61540969, durant un any, del 19 de juliol de 2022 al 18 
de juliol de 2023, per un import de 10.019,59 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per 
import de 2.104,11 €, resulta per un import total de 12.123,70 €, IVA inclòs, que es 
desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 
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Edifici / Recinte 
CODI 

Tipus d’Instal·lació  
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Preu prestació 
parcial anual 
(IVA inclòs) 

ESCOLA TEIXITS DE PUNT 
Plaça de la Industria, 1 - 
Canet de Mar - 08360 
EC-02 - Tallers 

Equip neutralitzador 
de pH 

1.582,80 € 332,39 € 1.915,19 € 

EDIFICI LONDRES 
C. Londres, 55-57 
Barcelona - 08036 
VR-35 

Depuradora d'aigües 
grises 

3.262,20 € 685,06 € 3.947,26 € 

PARC MÒBIL 
C. Portlligat, 37-39 
08042 Barcelona 
VR-38 

Planta de depuració 
biològica 

5.174,59 € 1.086,66 € 6.261,25 € 

  Total 10.019,59 € 2.104,11 € 12.123,70 € 

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 12.123,70 €, IVA inclòs, 
generada per la present pròrroga, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 
2022 i 2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 
Import  

(IVA inclòs) 
Aplicació 

pressupostària 
Operació 

comptable 

2022 5.051,54 € G/20320/93310/21300 2203002196.1 

2023 7.072,16 € G/20320/93310/21300 2203002196.2 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.” 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme 
de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT en endavant), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (expedient DIBA núm. 2020/0017785) signat entre 
l'ORGT i l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA en data 
9 de setembre de 2021 (Exp. ORGT/2022/0013162).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
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Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. Per acord núm. 360 de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de juny de 

2021, es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma 
ordinària, mitjançant procediment negociat per raons tècniques, subjecte a regulació 
harmonitzada, relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme de 
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), al Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes tributaris de les 
Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió 
d’Ingressos), amb un pressupost base anual de licitació, formulat en termes de 
preus unitaris, que es fixa en la quantitat de 13.477.314,76 €, IVA exclòs. Donat que 
el servei a contractar conté prestacions subjectes a IVA i d’altres no subjectes a 
aquest impost, la quantitat resultant d’IVA a aplicar és de 1.541.128,73 €, 
desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

 
 
El nombre d’unitats estimades i els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels 
conceptes i imports següents: 
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2. Per acord de la Junta de Govern, aprovat en sessió de 29 de juliol de 2021 (núm. 
462) es va adjudicar el contracte esmentat a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A83052407, pels preus unitaris i 
condicions següents, d’acord amb la seva oferta:  

 

    

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 

Local Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 

Local Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 

Local Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 

Local Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 

D1 Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 

D1 Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 

D1 Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 

D1 Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 5,15 € 4,90 € 

D2 Fins a 50 g. 5,21 € 4,96 € 

D2 Fins a 100 g. 5,51 € 5,24 € 

D2 Fins a 500 g. 6,33 € 6,03 € 

D2 Fins a 1.000 g. 8,07 € 7,69 € 

D2 Fins a 2.000 g. 8,37 € 7,97 € 

 

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC 

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 

Local Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 

Local Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 

Local Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 

D1 Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 

D1 Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 

D1 Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,54 € 4,32 € 
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D2 Fins a 50 g. 4,60 € 4,38 € 

D2 Fins a 100 g. 4,90 € 4,66 € 

D2 Fins a 500 g. 5,72 € 5,45 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,46 € 7,11 € 

D2 Fins a 2.000 g. 7,76 € 7,39 € 

 

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 

Local Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 

Local Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 

Local Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 

D1 Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 

D1 Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 

D1 Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 5,00 € 4,76 € 

D2 Fins a 50 g. 5,06 € 4,82 € 

D2 Fins a 100 g. 5,36 € 5,10 € 

D2 Fins a 500 g. 6,18 € 5,89 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,92 € 7,55 € 

D2 Fins a 2.000 g. 8,22 € 7,83 € 

 

 Oferta de 1.185 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin 
per a la prestació del servei a la província de Barcelona per sobre dels 150 
exigits al punt 6.3 del PPT i a la clàusula 2.2 del present plec. 

 

 Termini màxim de 3 hores obligatori, ofert per a la recollida de trameses urgents 
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió, en els termes de la 
clàusula 4.3 del PPT. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30.09.2021, 

núm. 547/2021, es va aprovar la disposició de la despesa pluriennal derivada de la 
contractació conjunta, subjecte a regulació harmonitzada, relativa al servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona, i resta d’ens esmentats, corresponent a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona per import de 10.733.439,39 €, IVA inclòs. 
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4. Que en data 9/9/2021, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA; 
amb NIF A83052407, van formalitzar el contracte en el que va quedar fixada la 
data del 2 d'octubre de 2021 com a data d'inici del servei. 

 
5. En data 26 de maig de 2022, el Cap del Servei de Transparència i relacions amb el 

contribuent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, el qual es transcriu literalment:  
 

" Per acord núm. 360 de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de juny de 
2021, es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma ordinària, 
mitjançant procediment negociat per raons tècniques, subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa a la 
Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona (ORGT), al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona i als organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida 
(OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), (expedient número 2020/0017785), 
amb un pressupost base anual de licitació, formulat en termes de preus unitaris, que es 
fixa en la quantitat de 13.477.314,76 €, IVA exclòs. Donat que el servei a contractar 
conté prestacions subjectes a IVA i d’altres no subjectes a aquest impost, la quantitat 
resultant d’IVA a aplicar és de 1.541.128,73 € 
 
Per dictamen núm. 462, de data 29 de juliol de 2021, de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, es va adjudicar el contracte esmentat, amb data d’inici 2 
d’octubre de 2021, a l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, 
amb NIF A83052407. 
 
El contracte té una durada d’un (1) any, a comptar de de la data 2 d’octubre de 2021 i és 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses 
pròrrogues, pugui excedir de dos (2) anys. 
  
El Servei de Contractació de l’ORGT ens ha comunicat que ha iniciat la tramitació de la 
pròrroga de l'expedient que ha d'entrar en vigor a partir del 2 d'octubre de 2022 amb una 
durada d'un any. 
 
D'acord amb els preus unitaris d'adjudicació i el nombre d'unitats anuals estimades, per 
fer front a aquesta pròrroga caldria l'assignació pressupostària anual següent:  
 

Notificació administrativa amb justificant de recepció 
  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1 5,02 € 5,02 € 0,51 € 5,53 € 

Local Fins a 50 g. 5 5,08 € 25,40 € 2,54 € 27,94 € 

Local Fins a 100 g. 1 5,37 € 5,37 € 0,51 € 5,88 € 

Local Fins a 500 g. 1 6,15 € 6,15 € 0,51 € 6,66 € 
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Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 1.000 g. 1 7,82 € 7,82 € 0,51 € 8,33 € 

Local Fins a 2.000 g. 1 8,10 € 8,10 € 0,51 € 8,61 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 1 5,02 € 5,02 € 0,51 € 5,53 € 

D1 Fins a 50 g. 2.547 5,08 € 12.938,76 € 1.291,71 € 14.230,47 € 

D1 Fins a 100 g. 47 5,37 € 252,39 € 23,84 € 276,23 € 

D1 Fins a 500 g. 39 6,15 € 239,85 € 19,78 € 259,63 € 

D1 Fins a 1.000 g. 2 7,82 € 15,64 € 1,01 € 16,65 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1 8,10 € 8,10 € 0,51 € 8,61 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1 5,15 € 5,15 € 0,51 € 5,66 € 

D2 Fins a 50 g. 13.167 5,21 € 68.600,07 € 6.677,64 € 75.277,71 € 

D2 Fins a 100 g. 80 5,51 € 440,80 € 40,57 € 481,37 € 

D2 Fins a 500 g. 24 6,33 € 151,92 € 12,17 € 164,09 € 

D2 Fins a 1.000 g. 4 8,07 € 32,28 € 2,03 € 34,31 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1 8,37 € 8,37 € 0,51 € 8,88 € 

        
Notificació administrativa amb prova de lliurament electrònic 

  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 61 4,41 € 269,01 € 23,13 € 292,14 € 

Local Fins a 50 g. 1 4,48 € 4,48 € 0,38 € 4,86 € 

Local Fins a 100 g. 38 4,76 € 180,88 € 14,41 € 195,29 € 

Local Fins a 500 g. 8 5,54 € 44,32 € 3,03 € 47,35 € 

Local Fins a 1.000 g. 1 7,21 € 7,21 € 0,38 € 7,59 € 

Local Fins a 2.000 g. 1 7,49 € 7,49 € 0,38 € 7,87 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 106 4,41 € 467,46 € 40,20 € 507,66 € 

D1 Fins a 50 g. 1 4,48 € 4,48 € 0,38 € 4,86 € 

D1 Fins a 100 g. 8 4,76 € 38,08 € 3,03 € 41,11 € 

D1 Fins a 500 g. 8 5,54 € 44,32 € 3,03 € 47,35 € 

D1 Fins a 1.000 g. 1 7,21 € 7,21 € 0,38 € 7,59 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1 7,49 € 7,49 € 0,38 € 7,87 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 84 4,54 € 381,36 € 31,86 € 413,22 € 

D2 Fins a 50 g. 68 4,60 € 312,80 € 25,79 € 338,59 € 

D2 Fins a 100 g. 106 4,90 € 519,40 € 40,20 € 559,60 € 

D2 Fins a 500 g. 152 5,72 € 869,44 € 57,65 € 927,09 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1 7,46 € 7,46 € 0,38 € 7,84 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1 7,76 € 7,76 € 0,38 € 8,14 € 
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Notificació administrativa plus amb prova de lliurament electrònic 

  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 145.452 4,87 € 708.351,24 € 69.275,88 € 777.627,12 € 

Local Fins a 50 g. 3.501 4,94 € 17.294,94 € 1.667,46 € 18.962,40 € 

Local Fins a 100 g. 46 5,22 € 240,12 € 21,91 € 262,03 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 517.174 4,87 € 2.518.637,38 € 246.319,63 € 2.764.957,01 € 

D1 Fins a 50 g. 4.734 4,94 € 23.385,96 € 2.254,71 € 25.640,67 € 

D1 Fins a 100 g. 134 5,22 € 699,48 € 63,82 € 763,30 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.277.712 5,00 € 6.388.560,00 € 608.548,67 € 6.997.108,67 € 

D2 Fins a 50 g. 9.484 5,06 € 47.989,04 € 4.517,04 € 52.506,08 € 

D2 Fins a 100 g. 232 5,36 € 1.243,52 € 110,50 € 1.354,02 € 

 

 Import estimació IVA exclòs: 9.792.338,54 euros 

 Import IVA: 941.100,85 €euros 

 Import estimació IVA inclòs: 10.733.439,39 € euros 
 

Distribució pressupostària 
Pressupost IVA 

exclòs IVA Pressupost IVA inclòs 

Any 2022 2.448.084,64 € 235.275,21 € 2.683.359,85 € 

Any 2023 7.344.253,91 € 705.825,64 € 8.050.079,54 € 

Total 9.792.338,54 € 941.100,85 € 10.733.439,39 € 

" 
 

Fonaments jurídics 
 
1. A aquesta contractació li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació de referència (PCAP) estableix que adjudicada la present contractació, 
la Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre, l’ORGT, el Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, XALOC, OAGRTL i BASE-Gestió 
d’Ingressos formalitzaran individualment el corresponent contracte amb l’empresa 
contractista, i assumiran individualment la gestió completa de l’execució de la 
contractació, amb totes les obligacions derivades d’aquesta. 

 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) de la LCSP, si bé les dates previstes d’inici d’efectes dels respectius 
contractes amb l’empresa contractista seran les següents: 
 

 Per la Diputació de Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2021 
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 Per l’Institut del Teatre, el dia 2 d’octubre de 2021 

 Pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, el dia 2 
d’octubre de 2021 

 Per l’ORGT de la Diputació de Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2021 

 Per XALOC, el dia 2 d’octubre de 2021 

 Per l’OAGRTL, el dia 2 d’octubre de 2021 

 Per BASE-Gestió d'Ingressos, el dia 1 de gener de de 2022 
 
No obstant la data d’inici dels seus efectes, tots els contractes formalitzats 
finalitzaran la seva vigència inicial, com a màxim, el dia 1 d’octubre de 2022 i 
aquesta vigència podrà ser prorrogada expressament per un any més, és a dir, fins 
el dia 1 d’octubre de 2023. 
 
La pròrroga de cadascun dels contractes serà obligatòria per al contractista quan 
aquesta se li hagi comunicat per part de l’entitat contractant respectiva amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada de cada contracte. 
 

3. D’acord amb l’establert a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) la pròrroga del contracte ha esdevingut en 
obligatòria per el contractista en haver-se preavisat amb una antelació mínima de 
dos mesos a la data d’acabament de la seva vigència. 

 
4. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de 

29.650.092,47 € (IVA exclòs), desglossat de la manera següent: 
 

Vigència inicial 1 any 13.477.314,76 € 

Pròrroga 1 any 13.477.314,76 € 

Modificacions En els termes de la clàusula 2.3 del 
present plec 

2.695.462,95 € 

 Valor estimat 29.650.092,47 € 

 
5. En afectar la despesa a més d’un exercici pressupostari, és d’aplicació el que 

estableix l’article 174 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i, per tant, s’ha 
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 

 
6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la pròrroga 

proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la corporació. 
 
7. De conformitat amb el previst a l’art. 28.1.e) dels estatuts de l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Barcelona celebrat el 28.03.2019 i publicats al BOPB de 25.06.2019, correspon als 
+òrgans de govern de la Diputació de Barcelona l’adopció dels actes administratius 
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definitius que fan referència a l’aprovació i adjudicació dels expedients de 
contractació quan el seu import ultrapassi la xifra dels sis milions d’euros. 

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

delegació del Ple de la Corporació, d'acord amb el que preveu 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 per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la pròrroga del contracte  relatiu al Servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits, d'acord amb els preus unitaris següents: 
 

Notificació administrativa amb justificant de recepció 
  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1 5,02 € 5,02 € 0,51 € 5,53 € 

Local Fins a 50 g. 5 5,08 € 25,40 € 2,54 € 27,94 € 

Local Fins a 100 g. 1 5,37 € 5,37 € 0,51 € 5,88 € 

Local Fins a 500 g. 1 6,15 € 6,15 € 0,51 € 6,66 € 

Local Fins a 1.000 g. 1 7,82 € 7,82 € 0,51 € 8,33 € 

Local Fins a 2.000 g. 1 8,10 € 8,10 € 0,51 € 8,61 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 1 5,02 € 5,02 € 0,51 € 5,53 € 

D1 Fins a 50 g. 2.547 5,08 € 12.938,76 € 1.291,71 € 14.230,47 € 

D1 Fins a 100 g. 47 5,37 € 252,39 € 23,84 € 276,23 € 

D1 Fins a 500 g. 39 6,15 € 239,85 € 19,78 € 259,63 € 

D1 Fins a 1.000 g. 2 7,82 € 15,64 € 1,01 € 16,65 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1 8,10 € 8,10 € 0,51 € 8,61 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1 5,15 € 5,15 € 0,51 € 5,66 € 

D2 Fins a 50 g. 13.167 5,21 € 68.600,07 € 6.677,64 € 75.277,71 € 

D2 Fins a 100 g. 80 5,51 € 440,80 € 40,57 € 481,37 € 

D2 Fins a 500 g. 24 6,33 € 151,92 € 12,17 € 164,09 € 

D2 Fins a 1.000 g. 4 8,07 € 32,28 € 2,03 € 34,31 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1 8,37 € 8,37 € 0,51 € 8,88 € 
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Notificació administrativa amb prova de lliurament electrònic 
  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 61 4,41 € 269,01 € 23,13 € 292,14 € 

Local Fins a 50 g. 1 4,48 € 4,48 € 0,38 € 4,86 € 

Local Fins a 100 g. 38 4,76 € 180,88 € 14,41 € 195,29 € 

Local Fins a 500 g. 8 5,54 € 44,32 € 3,03 € 47,35 € 

Local Fins a 1.000 g. 1 7,21 € 7,21 € 0,38 € 7,59 € 

Local Fins a 2.000 g. 1 7,49 € 7,49 € 0,38 € 7,87 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 106 4,41 € 467,46 € 40,20 € 507,66 € 

D1 Fins a 50 g. 1 4,48 € 4,48 € 0,38 € 4,86 € 

D1 Fins a 100 g. 8 4,76 € 38,08 € 3,03 € 41,11 € 

D1 Fins a 500 g. 8 5,54 € 44,32 € 3,03 € 47,35 € 

D1 Fins a 1.000 g. 1 7,21 € 7,21 € 0,38 € 7,59 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1 7,49 € 7,49 € 0,38 € 7,87 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 84 4,54 € 381,36 € 31,86 € 413,22 € 

D2 Fins a 50 g. 68 4,60 € 312,80 € 25,79 € 338,59 € 

D2 Fins a 100 g. 106 4,90 € 519,40 € 40,20 € 559,60 € 

D2 Fins a 500 g. 152 5,72 € 869,44 € 57,65 € 927,09 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1 7,46 € 7,46 € 0,38 € 7,84 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1 7,76 € 7,76 € 0,38 € 8,14 € 

       Notificació administrativa plus amb prova de lliurament electrònic 
  

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre 
d'unitats 
anuals 

estimades 

Preu 
unitari 

IVA 
exclòs 

Pressupost IVA 
exclòs Import IVA 

Pressupost IVA 
inclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 145.452 4,87 € 708.351,24 € 69.275,88 € 777.627,12 € 

Local Fins a 50 g. 3.501 4,94 € 17.294,94 € 1.667,46 € 18.962,40 € 

Local Fins a 100 g. 46 5,22 € 240,12 € 21,91 € 262,03 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 517.174 4,87 € 2.518.637,38 € 246.319,63 € 2.764.957,01 € 

D1 Fins a 50 g. 4.734 4,94 € 23.385,96 € 2.254,71 € 25.640,67 € 

D1 Fins a 100 g. 134 5,22 € 699,48 € 63,82 € 763,30 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.277.712 5,00 € 6.388.560,00 € 608.548,67 € 6.997.108,67 € 

D2 Fins a 50 g. 9.484 5,06 € 47.989,04 € 4.517,04 € 52.506,08 € 

D2 Fins a 100 g. 232 5,36 € 1.243,52 € 110,50 € 1.354,02 € 

 
Segon. La VIGÈNCIA prevista de la pròrroga d'aquesta contractació és d'un any, 
amb l'inici previst pel 2 d'octubre de 2022. 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa derivada d’aquesta contractació, 
amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. Tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que es farà efectiva a càrrec del 
pressupost de l’ORGT, en els següents termes: 
 

Exercici Pressupost 
IVA exclòs 

IVA Pressupost 
IVA inclòs 

Orgàni
c 

Programa Econòmi
c 

Núm. 
operació 

2022 2.448.084,64 € 235.275,21 € 2.683.359,85 R0100 93200 22201 920220/892 

2023 7.344.253,91 € 705.825,64 € 8.050.079,54 R0100 93200 22201 920229/59 
 
Quart. COMUNICAR aquests acords a l'empresa contractista i al Servei de 
Contractació de la Diputació de Barcelona.” 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per a la millora de 
l’equipament digital dels governs locals”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0011204).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 
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3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 
de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Dispositius i programari per a la 
millora de l’equipament digital dels governs locals”, per finançar la dotació de 
dispositius, equips informàtics i programari adquirits per potenciar el treball en 
remot. Els seus destinataris són els ajuntaments de fins a 20.000 habitants i les 
entitats municipals descentralitzades. 
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 13 de juny de 2022, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  

 
El fons es distribueix en base als trams de referència establerts en el règim de la 
convocatòria. La font de les dades poblacionals és la de l’Institut Nacional 
d’Estadística (dades referides a 1 de gener de 2021, d’acord amb l’establert en el 
Reial Decret 1064/2021, de 20 de novembre). 
 
La distribució es realitza en les fases següents: 

 
a) Import fix segons tram de població. Es distribueixen set-cents quaranta-tres mil 

tres-cents euros (743.300,00 €), a través de l’assignació d’un import fix per a 
cada ens que varia en funció de la població: 

 
- 1.800 euros fins a 1.000 habitants 
- 2.000 euros de 1.001 a 2.500 habitants 
- 2.500 euros de 2.501 a 5.000 habitants 
- 4.000 euros de 5.001 a 10.000 habitants 
- 5.000 euros de 10.001 a 20.000 habitants 

 
b) Import proporcional. Es distribueixen dos-cents cinquanta-sis mil set-cents euros 

(256.700,00 €) que s’assignen de manera proporcional a la població de 
referència del conjunt dels ens destinataris (1.174.821 habitants). La dotació de 
les Entitats Municipals Descentralitzades serà la que, atenent aquesta fórmula, 
correspondrà al seu tram de població. 
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6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser un milió d’euros 
(1.000.000,00 €). 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret 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). 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa atribueix a les presidències 

delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern l'aprovació dels 
fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per 
a la millora de l’equipament digital dels governs locals”, que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/329131 7.757,49  2203002446 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/329132 1.862,49  2203002446 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/329133 3.058,49  2203002446 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/329134 6.174,96  2203002446 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/329135 1.858,78  2203002446 5 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/329136 8.483,35  2203002446 6 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/329137 6.008,25  2203002446 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/329138 1.848,07  2203002446 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/329139 7.759,45  2203002446 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/329140 5.263,37  2203002446 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/329141 2.480,48  2203002446 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/329142 2.499,49  2203002446 12 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 22/Y/329143 2.371,67  2203002446 13 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/Y/329144 7.890,34  2203002446 14 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/329145 2.468,69  2203002446 15 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/329146 3.352,16  2203002446 16 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/329147 3.216,25  2203002446 17 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/329148 5.607,30  2203002446 18 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/329149 1.815,95  2203002446 19 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/329150 8.645,04  2203002446 20 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 22/Y/329151 6.084,94  2203002446 21 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/329152 1.899,42  2203002446 22 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/329153 2.332,34  2203002446 23 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/329154 3.545,97  2203002446 24 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/329155 5.653,40  2203002446 25 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/329156 3.285,95  2203002446 26 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/329157 2.232,27  2203002446 27 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/329158 8.888,67  2203002446 28 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 22/Y/329159 3.176,70  2203002446 29 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/329160 9.203,08  2203002446 30 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 22/Y/329161 3.047,13  2203002446 31 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/329162 2.458,42  2203002446 32 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 22/Y/329163 1.842,39  2203002446 33 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/329164 1.917,99  2203002446 34 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/329165 8.236,01  2203002446 35 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/329166 8.686,56  2203002446 36 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 22/Y/329167 3.203,36  2203002446 37 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/329168 3.567,60  2203002446 38 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/329169 5.161,12  2203002446 39 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/329170 1.818,35  2203002446 40 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/329171 9.066,09  2203002446 41 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/329172 3.503,58  2203002446 42 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/329173 1.967,81  2203002446 43 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/329174 2.357,47  2203002446 44 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/329175 1.815,73  2203002446 45 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 22/Y/329176 1.836,49  2203002446 46 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/329177 1.837,36  2203002446 47 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 22/Y/329178 3.341,89  2203002446 48 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/329179 7.755,30  2203002446 49 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/329180 1.964,53  2203002446 50 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 22/Y/329181 2.535,77  2203002446 51 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 22/Y/329182 1.835,62  2203002446 52 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 22/Y/329183 1.897,89  2203002446 53 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/329184 2.476,11  2203002446 54 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 22/Y/329185 2.310,27  2203002446 55 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/329186 1.942,68  2203002446 56 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/329187 3.075,10  2203002446 57 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 22/Y/329188 2.348,95  2203002446 58 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 22/Y/329189 2.436,13  2203002446 59 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/329190 5.659,52  2203002446 60 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/329191 2.260,02  2203002446 61 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/329192 6.017,42  2203002446 62 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/329193 3.517,12  2203002446 63 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/329194 1.884,56  2203002446 64 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/329195 1.870,36  2203002446 65 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 22/Y/329196 8.281,24  2203002446 66 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/329197 8.507,17  2203002446 67 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/329198 5.242,18  2203002446 68 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/329199 2.475,68  2203002446 69 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/329200 1.860,09  2203002446 70 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/329201 3.424,70  2203002446 71 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/329202 2.285,36  2203002446 72 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 22/Y/329203 3.377,50  2203002446 73 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 22/Y/329204 3.169,49  2203002446 74 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/329205 1.920,39  2203002446 75 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 22/Y/329206 2.246,25  2203002446 76 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/329207 1.810,05  2203002446 77 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 22/Y/329208 2.336,49  2203002446 78 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 22/Y/329209 1.902,04  2203002446 79 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/329210 2.495,78  2203002446 80 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/329211 2.326,66  2203002446 81 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/329212 2.314,64  2203002446 82 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/329213 1.841,30  2203002446 83 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/329214 1.839,99  2203002446 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/329215 5.687,49  2203002446 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/329216 3.574,15  2203002446 86 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/329217 1.805,90  2203002446 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/329218 1.818,57  2203002446 88 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/329219 2.346,32  2203002446 89 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 22/Y/329220 2.002,99  2203002446 90 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/329221 3.091,05  2203002446 91 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/329222 1.980,26  2203002446 92 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/Y/329223 5.919,97  2203002446 93 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/329224 1.856,37  2203002446 94 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/329225 2.480,27  2203002446 95 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/329226 1.889,15  2203002446 96 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/329227 8.656,18  2203002446 97 

Ajuntament de la Granada P0809300G 22/Y/329228 2.482,23  2203002446 98 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/329229 2.000,37  2203002446 99 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/329230 7.897,11  2203002446 100 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 22/Y/329231 1.838,46  2203002446 101 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 22/Y/329232 3.158,78  2203002446 102 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 22/Y/329233 2.482,23  2203002446 103 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/329234 2.232,27  2203002446 104 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/329235 1.811,14  2203002446 105 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/Y/329236 7.332,72  2203002446 106 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 22/Y/329237 3.341,67  2203002446 107 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 22/Y/329238 2.219,59  2203002446 108 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 22/Y/329239 1.953,82  2203002446 109 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 22/Y/329240 3.194,40  2203002446 110 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/329241 8.424,57  2203002446 111 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/329242 5.437,74  2203002446 112 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/329243 7.210,36  2203002446 113 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/329244 1.859,21  2203002446 114 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/329245 9.140,59  2203002446 115 

Ajuntament de Malla P0811000I 22/Y/329246 1.860,31  2203002446 116 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/329247 1.859,21  2203002446 117 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/329248 3.553,83  2203002446 118 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/329249 6.102,64  2203002446 119 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/329250 6.113,35  2203002446 120 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/329251 2.528,55  2203002446 121 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/329252 5.414,58  2203002446 122 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 22/Y/329253 1.956,45  2203002446 123 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 22/Y/329254 3.194,40  2203002446 124 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/329255 1.829,72  2203002446 125 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/329256 2.228,99  2203002446 126 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/329257 7.678,83  2203002446 127 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/329258 1.903,13  2203002446 128 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/329259 1.834,52  2203002446 129 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/329260 5.922,38  2203002446 130 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 22/Y/329261 8.671,70  2203002446 131 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/329262 1.879,10  2203002446 132 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/329263 1.943,12  2203002446 133 

Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/329264 1.850,47  2203002446 134 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/329265 5.325,87  2203002446 135 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/329266 5.305,11  2203002446 136 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/329267 3.304,30  2203002446 137 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/329268 3.340,57  2203002446 138 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 22/Y/329269 2.420,18  2203002446 139 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/329270 3.401,76  2203002466 1 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/329271 2.260,02  2203002466 2 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/329272 1.990,97  2203002466 3 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/329273 1.874,07  2203002466 4 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/329274 1.919,52  2203002466 5 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/329275 1.833,65  2203002466 6 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/329276 1.970,21  2203002466 7 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 22/Y/329277 1.999,93  2203002466 8 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/329278 6.107,66  2203002466 9 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 22/Y/329279 8.259,38  2203002466 10 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/329280 7.542,48  2203002466 11 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/Y/329281 9.131,20  2203002466 12 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/329282 1.890,02  2203002466 13 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/329283 8.585,83  2203002466 14 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/329284 5.855,95  2203002466 15 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/329285 1.914,28  2203002466 16 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 22/Y/329286 3.075,53  2203002466 17 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/329287 7.276,57  2203002466 18 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 22/Y/329288 1.920,39  2203002466 19 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/329289 3.437,15  2203002466 20 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/329290 1.845,01  2203002466 21 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/329291 1.919,96  2203002466 22 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/329292 1.989,66  2203002466 23 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/329293 5.409,12  2203002466 24 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/329294 1.851,57  2203002466 25 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/329295 1.864,68  2203002466 26 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/329296 1.832,99  2203002466 27 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/329297 1.861,84  2203002466 28 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/329298 5.467,67  2203002466 29 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 22/Y/329299 1.820,10  2203002466 30 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 22/Y/329300 7.436,29  2203002466 31 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 22/Y/329301 5.394,69  2203002466 32 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 22/Y/329302 1.999,49  2203002466 33 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 22/Y/329303 1.925,20  2203002466 34 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 22/Y/329304 3.280,05  2203002466 35 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/329305 8.971,48  2203002466 36 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 22/Y/329306 3.416,18  2203002466 37 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 22/Y/329307 2.219,38  2203002466 38 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 22/Y/329308 3.154,85  2203002466 39 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 22/Y/329309 5.697,97  2203002466 40 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 22/Y/329310 5.399,72  2203002466 41 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 22/Y/329311 1.934,82  2203002466 42 

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 22/Y/329312 5.965,86  2203002466 43 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 22/Y/329313 5.952,53  2203002466 44 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 22/Y/329314 3.275,02  2203002466 45 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 22/Y/329315 2.314,20  2203002466 46 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 22/Y/329316 1.806,12  2203002466 47 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 22/Y/329317 7.375,33  2203002466 48 

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 22/Y/329318 1.851,35  2203002466 49 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 22/Y/329319 3.188,72  2203002466 50 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/Y/329320 9.234,33  2203002466 51 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 22/Y/329321 2.537,29  2203002466 52 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 22/Y/329322 3.049,31  2203002466 53 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 22/Y/329323 1.823,38  2203002466 54 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 22/Y/329324 2.259,14  2203002466 55 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 22/Y/329325 2.270,07  2203002466 56 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 22/Y/329326 3.218,00  2203002466 57 

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 22/Y/329327 1.875,16  2203002466 58 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 22/Y/329328 1.934,16  2203002466 59 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 22/Y/329329 2.526,81  2203002466 60 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 22/Y/329330 2.543,63  2203002466 61 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 22/Y/329331 3.520,62  2203002466 62 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 22/Y/329332 1.834,74  2203002466 63 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/329333 5.210,06  2203002466 64 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 22/Y/329334 2.517,19  2203002466 65 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 22/Y/329335 2.468,69  2203002466 66 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 22/Y/329336 1.944,21  2203002466 67 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 22/Y/329337 7.805,56  2203002466 68 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 22/Y/329338 1.816,61  2203002466 69 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 22/Y/329339 3.208,60  2203002466 70 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 22/Y/329340 6.156,17  2203002466 71 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 22/Y/329341 5.425,28  2203002466 72 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 22/Y/329342 2.453,83  2203002466 73 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 22/Y/329343 1.839,11  2203002466 74 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 22/Y/329344 5.807,66  2203002466 75 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 22/Y/329345 2.493,59  2203002466 76 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 22/Y/329346 2.307,87  2203002466 77 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 22/Y/329347 5.647,06  2203002466 78 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 22/Y/329348 1.882,59  2203002466 79 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 22/Y/329349 7.226,97  2203002466 80 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 22/Y/329350 5.674,59  2203002466 81 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 22/Y/329351 1.835,18  2203002466 82 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 22/Y/329352 1.992,72  2203002466 83 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 22/Y/329353 1.839,33  2203002466 84 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 22/Y/329354 1.828,19  2203002466 85 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 22/Y/329355 6.112,03  2203002466 86 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 22/Y/329356 2.232,70  2203002466 87 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/329357 3.297,53  2203002466 88 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/329358 5.653,18  2203002466 89 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/329359 6.042,33  2203002466 90 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/329360 3.307,58  2203002466 91 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/329361 1.817,04  2203002466 92 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/329362 1.846,10  2203002466 93 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/329363 3.188,06  2203002466 94 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/329364 5.294,18  2203002466 95 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/329365 1.871,01  2203002466 96 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/329366 1.848,51  2203002466 97 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/329367 5.461,12  2203002466 98 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/329368 1.871,89  2203002466 99 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/329369 1.824,69  2203002466 100 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/329370 5.427,25  2203002466 101 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/329371 5.968,48  2203002466 102 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/329372 5.828,42  2203002466 103 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/329373 8.886,70  2203002466 104 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/329374 8.179,85  2203002466 105 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/329375 2.312,24  2203002466 106 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/329376 2.541,66  2203002466 107 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 22/Y/329377 5.338,54  2203002466 108 

Ajuntament de Ullastrell P0829000I 22/Y/329378 2.457,98  2203002466 109 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/329379 5.547,43  2203002466 110 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/329380 2.300,44  2203002466 111 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/329381 1.856,37  2203002466 112 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/329382 3.166,87  2203002466 113 
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Ens destinatari NIF  Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/329383 8.373,22  2203002466 114 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/329384 3.066,79  2203002466 115 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/329385 1.839,11  2203002466 116 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/329386 1.892,64  2203002466 117 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/329387 5.665,20  2203002466 118 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/329388 1.965,62  2203002466 119 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/329389 1.868,61  2203002466 120 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/Y/329390 7.782,83  2203002466 121 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/Y/329391 5.209,41  2203002466 122 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/329392 5.982,68  2203002466 123 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 22/Y/329393 2.246,47  2203002466 124 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/329394 1.838,24  2203002466 125 

Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra P0800249E 22/Y/329395 3.141,96  - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de 
Torroella 

P0800043B 22/Y/329396 1.850,91  - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de 
Balenyà 

P0800314G 22/Y/329397 2.289,30  - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix P0800003F 22/Y/329398 5.848,96  - - 

   

1.000.000,00  
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Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 
a. REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de tretze mil cent trenta-un 

euros amb tretze cèntims (13.131,13 €), segons el detall següent: 
 

Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/70100/49100/76280 13.131,13 € 2202900462 

  

b. APROVAR l’autorització de la despesa total de tretze mil cent trenta-un euros amb 
tretze cèntims (13.131,13 €), a càrrec de l’aplicació del pressupost corporatiu que 
s’indica en aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització comptable anterior: 

 
Any 2022: 

 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/70100/49100/76880 13.131,13 € 
Es condiciona a la regularització 

comptable 

   

Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de d’un milió d’euros 
(1.000.000,00 €), a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen 
en aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’acord 
anterior, i segons el detall següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/70100/49100/76280 986.868,13 €  

G/70100/49100/76880  13.131,13 € 
Es condiciona a la regularització 
comptable aprovada en l’acord 

anterior 

 1.000.000,00€ 
 
 

 

 

Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
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fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució.  
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 6 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. En cas d’ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros, la justificació dels 

ajuts s’ha de realitzar a través del model normalitzat i simplificat de justificació 
de despeses, d’acord amb el qual s’acrediten les despeses realitzades pel 
seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en una explicació 
de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la presentació de 
memòries ni formularis tècnics.  

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 
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2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2022, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 5% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà 
les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies a 
incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
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estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 
modificat “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Martorell i Manresa (5 lots). Any 2022”. 
(Exp. núm. 2021/23369).- 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 Junta de Govern de data 24 de febrer de 2022 (AJG 77/22), es va 
aprovar inicial i definitivament el projecte constructiu de Renovació de capes de 
rodament a les vies adscrites als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). Any 2022.  
 
2. Per decret del President delegat d'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de data 
8 de març de 2022 (D2469/2022), es va aprovar l’expedient de contractació de les 
esmentades obres. 
 
3. En data 15 de març de 2022, es publica al Perfil del contractant l’anunci per a la 
licitació de les obres, essent el dia 11 d’abril de 2022, la data límit de presentació 
d’ofertes. 
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4. En sessió de la mesa de Territori de 19 d’abril de 2022, es proposa declarar deserts 
els Lots 1,2,3,5 i 6 per no haver-se presentat cap oferta als esmentats lots i es proposa 
l’adjudicació del lot 4 a l’empresa que es presenta i que resulta adjudicatària. 
 
5. Per tot això, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el 
projecte modificat “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Martorell i Manresa (5 lots). 
Any 2022”, que ha estat objecte d’una revisió de preus, donat l’increment del preu 
dels materials de construcció en els últims mesos. Es manté sense revisió de preus el 
lot 4 referent al sector de conservació de Vilafranca. 
 
6. L’objecte del projecte modificat és la reposició del paviment en les carreteres dels 5 
lots esmentats, que es troba totalment desgastat, amenaçant la desintegració del ferm, 
causat pel pas del temps, els factors climatològics adversos i l’efecte desgastador del 
rodament del trànsit.  
 
7. L’esmentat projecte modificat d’obres té un pressupost de 4.225.724,31 €, IVA 
exclòs, que amb el 21% de l’IVA de 887.403,10 €, resulta tenir un pressupost total de 
5.113.126,41 €. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que 
no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  
 
8. El dit projecte modificat contempla que la classificació de les obres serà obligatòria 
per a poder participar en la licitació d’aquestes, i serà la següent, segons els lots a que 
es presentin (a un nombre màxim de dos lots): 
 

a) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el 
cas de presentar-se a un sol lot, és la següent: 

 
Grup G, Subgrup 4, Categoria 3 

 

b) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el 
cas de presentar-se a dos lots (indistintament), és la següent: 

 
Grup G, Subgrup 4, Categoria 4 

 
9. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 4 
de maig de 2022, segons el qual és procedent aprovar el projecte modificat esmentat 
sense informació pública, per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Es procedent tramitar el present projecte modificat en virtut del que disposa l’article 
42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels projectes. 
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2. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
3. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 
 
4. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al 
BOPB de 31 de maig de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, 
quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple 
sigui competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Únic. APROVAR el Projecte modificat de renovació de capes de rodament, Any 2022, 
en quant a 5 lots, (sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Martorell i 
Manresa, per delegació del Ple, amb un pressupost de quatre milions dos-cents vint-i-
cinc mil set-cents vint-i-quatre euros amb trenta-un cèntims (4.225.724,31 €), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 887.403,10 €, resulta tenir un pressupost 
total de cinc milions cent tretze mil cent vint-i-sis euros amb quaranta-un cèntims 
(5.113.126,41 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona i no ha estat previst en 
el pressupost de 2022 d’aquesta corporació; tot disposant la vigència del projecte 
inicial respecte del lot 4 (sector de conservació de Vilafranca), actualment en licitació.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(61990508b5d53f5274b1) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Jordi Vilaseca Ferrarons (TCAT)  24/05/2022, 13:49 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  24/05/2022, 14:10 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  25/05/2022, 13:34 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, relatiu a les obres del “Projecte 
constructiu de reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el 
PK 2+760 i el PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, per un import de 400.701, 53 
€ IVA inclòs (Exp. núm. 2020/72).- 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 travessera BV-4608 travessa longitudinalment el nucli urbà de St. Boi de 

Lluçanès, des del PK 2+500 fins el PK 3+300, rebent el nom, a nivell municipal, de 
Passeig del Lluçanès. En ella s’hi concentren els principals equipaments i 
activitats terciàries del municipi, convertint-se així, en un dels principals espais 
d’interacció social. 

 
2. Actualment, la secció de la carretera, varia al llarg del tram, amb amplades de 

calçada i voreres diverses, amb punts on la calçada és molt estreta (inferior a 5,20 
metres per dos sentits de circulació) i les voreres ínfimes o inexistents. Aquesta 
falta d’uniformitat en la secció, i la falta d’amplada en alguns punts, dificulta la 
mobilitat de vehicles i vianants.  

 
3. És justament el tram central de la travessera, entre el PK 2+760 i el PK 2+840, on 

l’espai lliure disponible entre façanes, és més crític (5,10m) i les voreres ínfimes 
(entre 0,45 i 0,85m), podent generant-se problemes de seguretat i accessibilitat. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Projecte constructiu de 
reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el 
PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, amb un pressupost de 400.701,53 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
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5. La proposta d‘actuació consisteix en reordenar l’espai actual, formalitzant una 
plataforma única, que permeti donar continuïtat i amplada suficient als itineraris de 
vianants, alhora que afavoreixi a la pacificació d’aquest eix principal del municipi. 

 
6. 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. Un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 

 
7. L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, és titular de les franges laterals de la 

carretera que es corresponen amb les voreres i tots els elements que s’hi 
contenen. 

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

local adherit 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 i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 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 quatre 

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 l’import de l’actuació en un total de 400.701,53 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 233.734,13 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
El cost que assumeix Diputació de Barcelona es correspon bàsicament amb la 
zona corresponent al vial de circulació pròpiament dit. 
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La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès per un 
import de 166.967,40 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil 
i suficient. 
 

13. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès ha de 
cofinançar la part d’obra que afecta al seu municipi per l’import anteriorment 
indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
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. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el 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 de 
16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2022. 

 
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 i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès relatiu a l’execució de les obres del 
“Projecte constructiu de reurbanització del tram central de la travessera BV-
4608, entre el PK 2+760 i el PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE 
LLUÇANÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “PROJECTE 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ DEL TRAM CENTRAL DE LA TRAVESSERA BV-
4608, ENTRE EL PK 2+760 I EL PK 2+840. TM DE ST. BOI DE LLUÇANÈS” 

 
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 de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, 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. 
 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Marc Parés Muns, i assistit pel secretari de la corporació Sr. Jean Pierre 
Baurier Casanovas.    
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La travessera BV-4608 travessa longitudinalment el nucli urbà de St. Boi de Lluçanès, 

des del PK 2+500 fins el PK 3+300, rebent el nom, a nivell municipal, de Passeig del 
Lluçanès. En ella s’hi concentren els principals equipaments i activitats terciàries del 
municipi, convertint-se així, en un dels principals espais d’interacció social. 

 
2. Actualment, la secció de la carretera, varia al llarg del tram, amb amplades de calçada i 

voreres diverses, amb punts on la calçada és molt estreta (inferior a 5,20 metres per 
dos sentits de circulació) i les voreres ínfimes o inexistents. Aquesta falta d’uniformitat 
en la secció, i la falta d’amplada en alguns punts, dificulta la mobilitat de vehicles i 
vianants.  
 

3. És justament el tram central de la travessera, entre el PK 2+760 i el PK 2+840, on 
l’espai lliure disponible entre façanes, és més crític (5,10m) i les voreres ínfimes (entre 
0,45 i 0,85m), podent generar-se problemes de seguretat i accessibilitat. 

  
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Projecte constructiu de reurbanització del tram central de 
la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, 
amb un pressupost de 400.701,53 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
5. La proposta d‘actuació consisteix en reordenar l’espai actual, formalitzant una 

plataforma única, que permeti donar continuïtat i amplada suficient als itineraris de 
vianants, alhora que afavoreixi a la pacificació d’aquest eix principal del municipi. 
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6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 
gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals 
consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
7. L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, és titular de les franges laterals de la carretera 

que es corresponen amb les voreres i tots els elements que s’hi contenen. 
 
8. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit 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 i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 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) i l’Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès, per executar les obres del projecte constructiu “Projecte constructiu de 
reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el PK 
2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 400.701,53 € IVA inclòs, corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.  
 
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: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu: “Projecte constructiu de 

reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el PK 
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2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 400.701,53 EUR (IVA inclòs), dels quals 
233.734,13 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient. 

 
El cost que assumeix Diputació de Barcelona es correspon bàsicament amb la zona 
corresponent al vial de circulació pròpiament dit. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès per un import 

de 166.967,40 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, amb la certificació final de les obres, 
per tal que ingressi la part que li correspon. 
 

- La contractació d’aquestes obres. 
 

- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 
de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 

 
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 
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 Sant Boi de Lluçanès 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 166.967,40 EUR corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit relatiu a les actuacions a les franges laterals de la carretera que 
es corresponen amb les voreres i tots els elements que s’hi contenen. 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, 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. 
 
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. En el cas que la baixa d’adjudicació 
sigui superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de 
la part que li corresponia inicialment. 
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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. 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès des de la finalització de les 
obres, inclosos els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions 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. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
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. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
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 
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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. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- 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. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès. 
 
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.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 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 
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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. Per l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès: Marc Parés Muns, alcalde-president de 
l’Ajuntament; Jean Pierre Baurier Casanovas, secretari 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. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 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. 
 
Tercer. 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.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP). 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/20482).- 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. L’objectiu del projecte constructiu és l’execució de les obres de millora de la 

intersecció de les carreteres BV-2002 I BV-2005 al terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts definint tècnicament i valorant econòmicament les actuacions principals 
quant a la remodelació de la rotonda entre la carretera BV-2002 i BV-2005 per tal 
de millorar la seva capacitat, el perllongament de l’itinerari de vianants amb el 
creuament a diferent nivell per la rotonda i una passarel·la sobre la riera, la 
urbanització de l’entorn de la rotonda, adequació dels drenatges i l’enjardinament. 
L’àmbit d’actuació és la intersecció de tres carreteres: la BV-2005, la BV-2002 i el  
vial de connexió amb l’A2. 
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2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de dos 
milions dos-cents seixanta-set mil sis-cents quatre euros amb quaranta-tres 
cèntims (2.267.604,43 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (476.196,93 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de (2.743.801,36 EUR), i una 
partida de valoració d’expropiacions de (31.802,34 EUR). Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de (2.775.603,70 EUR), IVA inclòs. 
Talment, informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 
2022 d’aquesta corporació.   

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 

d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS),  en quant al Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 

 
5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 

no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya així com del 

ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte, la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
TM SANT VICENÇ DELS HORTS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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3bis IMMO STEF ESPAÑA SLU RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

78203 01 14,13           SUD 
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6 XXX RÚSTICA-HORTA 
REGADIU 

4 68 211,92 155,14       118,23 SNU 

7 PROMOCIONES DOMINUS 2005 SL 
RÚSTICA-
FRUITERS 
REGADIU 

4 77 99,83       111,50   SNU 

8 XXX RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

4 21 360,28       271,63   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

1 
AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

URBANA-SÒL 
SENSE 

EDIFICAR 
 

77223 02 319,48 8,00 1.368,94 1.124,97 
SUC 
(SV) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
7 9003     450,68   SNU 

3 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

------- --- ---     24,97   SNU 

4 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
6 9005     93,38   SNU 

5 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE  
(DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO) 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005 4.732,41   4.717,81 1.462,84 SNU 

5bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005     606,23 233,42 SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 

terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
9. Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a 
l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions definitives i/o 
temporals que són necessàries per a l’execució de les obres, es durà a terme 
inicialment amb la posada a disposició i autoritzacions dels terrenys de domini 
públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, per a les 
ocupacions definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP afectades, la 
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant requeriment o 
conveni interadministratiu. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació 
s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit 
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de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a 
la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les 
obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
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aprovant el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del Text Refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al BOPB de data 
31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el projecte constructiu i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres de “Millora de la intersecció de les carreteres 
BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant 
Vicenç dels Horts” amb un pressupost de dos milions dos-cents seixanta-set mil 
sis-cents quatre euros amb quaranta-tres cèntims (2.267.604,43 EUR), IVA 
exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (476.196,93 EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total de (2.743.801,36 EUR), i una partida de valoració d’expropiacions de 
(31.802,34 EUR). Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
(2.775.603,70 EUR), IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta corporació.   
 

Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el BOPB, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis 
electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu electrònica de la 
corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà consultar 
telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu 
electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
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Tercer. DISPOSAR que en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina 
esdevindrà definitiva. 
 

Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al termes municipals Sant Vicenç dels 
Horts, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en un dels 
diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i 
dels ajuntaments, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 

 

TM SANT VICENÇ DELS HORTS 
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3bis IMMO STEF ESPAÑA SLU RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

78203 01 14,13           SUD 

6 XXX RÚSTICA-HORTA 
REGADIU 

4 68 211,92 155,14       118,23 SNU 

7 PROMOCIONES DOMINUS 2005 SL 
RÚSTICA-
FRUITERS 
REGADIU 

4 77 99,83       111,50   SNU 

8 XXX RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

4 21 360,28       271,63   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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definitiva) 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

1 
AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

URBANA-SÒL 
SENSE 

EDIFICAR 
 

77223 02 319,48 8,00 1.368,94 1.124,97 
SUC 
(SV) 
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DADES AFECTATS 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
7 9003     450,68   SNU 

3 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

------- --- ---     24,97   SNU 

4 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
6 9005     93,38   SNU 

5 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE  
(DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO) 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005 4.732,41   4.717,81 1.462,84 SNU 

5bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005     606,23 233,42 SNU 

 

Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 

Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars, Ajuntaments i altres 
corporacions que figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(0d4e331ebe43b8b2f4e0) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 LODOS GONZALEZ JUAN CARLOS -  22/04/2022, 16:33 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  27/05/2022, 07:51 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  30/05/2022, 10:09 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  08/06/2022, 09:01 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 

49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a l’acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 5 
empresaris, per a la posterior adjudicació de contractes basats de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatius a treballs de Cartografia topogràfica digital 3d a 
escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació de Barcelona, per un 
import total d’11.297.467,50 € IVA inclòs (Exp. núm. 2022/7552).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. El vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, per resolució de data 27 de novembre de 2018, va aprovar un 
acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 4 empresaris per a la posterior 
adjudicació de contractes basats de serveis de la Diputació de Barcelona, relatius a 
Treballs de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000 de diversos municipis de la 
demarcació de Barcelona, on s’aprova també el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec d’especificacions tècniques per a l’elaboració de cartografia 
topogràfica 3D i 1:1000. 

 

2. Mitjançant decret del vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (D5086/2019), de data 25 d‘abril de 2019, 
es va adjudicar l’esmentat acord marc a les empreses GESTION Y SERVICIO 
FOTOGRAMÉTRICOS SL; AIRBUS DS Geo SGSA; OMEGA CARTOGRAFIA 
DIGITAL SL i INFRAPLAN BARCELONA SL, d’acord amb la seva oferta. Es van 
formalitzar els contractes amb data 5 de juny de 2019. 

 

3. Aquest Acord Marc tenia una durada de dos (2) anys, finalitzava el dia 5 de juny de 
2021, però podia ser prorrogable de forma expressa, i per mutu acord de les parts, 
per un període d’un (1) any fins a un màxim de dos (2) anys, sense que la durada 
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pogués excedir de quatre (4) anys. 

 

4. El president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, per resolució (D3937/21) de data 22 d’abril de 2021, va aprovar la 
pròrroga, amb efectes des dia 6 de juny de 2021 fins el dia 5 de juny de 2022, de 
l'Acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 4 empresaris per a la posterior 
adjudicació de contractes basats de serveis de la Diputació de Barcelona, relatius a 
Treballs de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000 de diversos municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

 

5. El president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, per resolució (D2318/22) de data 3 de març de 2022, va aprovar la segona 
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pròrroga, amb efectes des dia 6 de juny de 2022 fins el dia 5 de juny de 2023, de 
l'Acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 4 empresaris per a la posterior 
adjudicació de contractes basats de serveis de la Diputació de Barcelona, relatius a 
Treballs de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000 de diversos municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

 

6. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té com a principal objectiu el 
suport als ajuntaments en matèria de cartografia municipal i gestió de la informació 
geogràfica vinculada a les seves competències. Una de les principals línies d’acció 
és l’actualització de la cartografia topogràfica digital 3D a escala 1:1000 dels 
municipis fins a 50.000 habitants. Aquesta cartografia és la base oficial per a la 
redacció del planejament urbanístic municipal, el bolcat de les dades del cadastre i, 
en general, per a l’execució dels projectes vinculats a les polítiques públiques 
desenvolupades en sòl urbà. Actualment estan inclosos al programa d’actualització 
periòdica 265 municipis. 

 

7. En aquest context, i tenint en compte que el vigent contracte finalitza el 5 de juny de 
2023, s’estima oportú l’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a un nou Acord 
Marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 5 empresaris per a la posterior 
adjudicació de contractes basats de serveis de la Diputació de Barcelona, relatius a 
Treballs de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000 de diversos municipis de la 
demarcació de Barcelona, formulat en termes de preus unitaris, amb un pressupost 
pluriennal màxim de nou milions tres-cents trenta-sis mil set-cents cinquanta euros 
(9.336.750,00 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA d’un milió nou-cents seixanta 
mil set-cents disset euros amb cinquanta cèntims (1.960.717,50 €), resulta un import 
total d’onze milions dos-cents noranta-set mil quatre-cents seixanta-set euros amb 
cinquanta cèntims (11.297.467,50 €), IVA inclòs. 

 

Els preus unitaris màxims de licitació per un any s’estableixen pels imports següents:  
 

Concepte 
Hectàrees 

aproximades 
Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Preu total anual 
IVA exclòs 

Cartografia urbana. 1ª implantació 

1:1000 
500 102,00 € 51.000,00 € 

Cartografia rústega. 1ª implantació 
1:1000 

2.000 49,00 € 98.000,00 € 

Cartografia urbana.  Actualització 
1:1000 

35.500 61,50 € 2.183.250,00 € 

Cartografia rústega. Actualització 
1:1000 

24.000 32,50 € 780.000,00 € 

TOTAL 62.000    3.112.250,00 € 
(La taula es desglossa en les hectàrees aproximades previstes a realitzar cada any, segons 
concepte, amb els preus unitaris màxims de licitació). 
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8. Els treballs consistiran bàsicament en recolzament, restitució fotogramètrica, 
revisió digital a camp, edició més incorporació de les dades de la revisió de camp, 
i lliurament final de la cartografia, regint en totes les fases del procés les 
especificacions i formats establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
9. El termini d’execució del contracte és de tres (3) anys, a comptar des de l’inici de 

la prestació objecte del contracte, que serà prorrogable de forma expressa, i per 
mutu acord de les parts, per un període d’un (1) any, sense que la durada de la 
seva vigència, inclosa la pròrroga, pugui excedir de quatre (4) anys. 

 
10. La despesa màxima pluriennal derivada dels contractes basats en l’acord marc 

d’onze milions dos-cents noranta-set mil quatre-cents seixanta-set euros amb 
cinquanta cèntims (11.297.467,50 €), IVA inclòs, s’imputarà amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 1.882.911,25 € 50200 49200 64202 

2024 3.765.822,50 € 50200 49200 64202 

2025 3.765.822,50 € 50200 49200 64202 

2026 1.882.911,25 € 50200 49200 64202 

 
Fonaments de dret 
 
1. El procediment es tramitarà de forma ordinària, està subjecte a regulació 

harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i l’adjudicació serà mitjançant 
l’aplicació de varis criteris de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 
145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, i precisarà de l’informe previ 
preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional 
tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 

 
2. És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives 

Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte, 
d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP, així com el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

 
3. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 

i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la 
condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en el pressupost per als anys 2023,i 2024, 2025 i 2026. 

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

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a), de la Refosa núm. 
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1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 
2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 
de maig de 2022. 

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

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, promogut per la 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic, que han de regir la contractació de l’Acord marc basat en criteris de 
qualitat tècnica amb 5 empresaris per a la posterior adjudicació de contractes 
basats de serveis de la Diputació de Barcelona relatius a treballs de Cartografia 
topogràfica digital 3d a escala 1:1000 de diversos municipis de la Demarcació de 
Barcelona, formulat en termes de preus unitaris, amb un pressupost pluriennal màxim 
de nou milions tres-cents trenta-sis mil set-cents cinquanta euros (9.336.750,00 €), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% d’IVA d’un milió nou-cents seixanta mil set-cents disset 
euros amb cinquanta cèntims (1.960.717,50 €), resulta un import total d’onze milions 
dos-cents noranta-set mil quatre-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims 
(11.297.467,50 €), IVA inclòs. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació per un any s’estableixen pels imports següents:  
 

Concepte 
Hectàrees 

aproximades 
Preu unitari 
màxim IVA 

exclòs 

Preu total anual 
IVA exclòs 

Cartografia urbana. 1ª implantació 

1:1000 
500 102,00 € 51.000,00 € 

Cartografia rústega. 1ª implantació 
1:1000 

2.000 49,00 € 98.000,00 € 

Cartografia urbana.  Actualització 
1:1000 

35.500 61,50 € 2.183.250,00 € 

Cartografia rústega. Actualització 
1:1000 

24.000 32,50 € 780.000,00 € 

TOTAL 62.000    3.112.250,00 € 
(La taula es desglossa en les hectàrees aproximades previstes a realitzar cada any, segons concepte, 
 amb els preus unitaris màxims de licitació). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. ESTABLIR el termini d’execució del contracte en tres (3) anys, a comptar des 
de l’inici de la prestació objecte del contracte, que serà prorrogable de forma expressa, 
i per mutu acord de les parts, per un període d’un (1) any, sense que la durada de la 
seva vigència, inclosa la pròrroga, pugui excedir de quatre (4) anys. 
 
Tercer. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària, que està 
subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme per procediment obert i 
l’adjudicació serà mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració. 
 
Quart. RETENIR la despesa màxima pluriennal derivada dels contractes basats en 
l’acord marc d’onze milions dos-cents noranta-set mil quatre-cents seixanta-set euros 
amb cinquanta cèntims (11.297.467,50 €), IVA inclòs, que s’imputarà amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 1.882.911,25 € 50200 49200 64202 

2024 3.765.822,50 € 50200 49200 64202 

2025 3.765.822,50 € 50200 49200 64202 

2026 1.882.911,25 € 50200 49200 64202 

 
tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant 
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost per als anys 
2023,2024, 2025 i 2026. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al DOUE i al perfil del 
contractant.” 
 
Documents vinculats 
 
Plec de clàusules o condicions(82061fd7199850c508f9) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Cap de la Unitat de Cartografia  José Miguel Mejías Serrano (TCAT)  08/04/2022, 08:34 
Cap de l'Oficina Tècnica de  Josefa Lleida Sola (SIG)  08/04/2022, 10:20 
Cartografia i SIG Local 
 
Plec de clàusules o condicions(d8ad8421300395700d27) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Joan Closa Pujabet (SIG)  19/05/2022, 16:16 
 
Informe(151c28c5bb367fc8fad2) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 Francesc Bartoll Huerta (SIG)  25/05/2022, 09:26 
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50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar d’ofici l’errada 
material detectada en l’acord núm. 283/2022, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de 12 de maig, relatiu a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva 
del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per 
un import total de 2.684.457, 43 € IVA inclòs (Exp. núm. 2021/23295).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
Per Acord de Junta de Govern núm. 283/2022 en sessió de data de 12 de maig de 
2022, es va aprovar la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del “Projecte 
constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1” amb un pressupost 
de 2.218.559,86 EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA de 465.897,57 EUR, 
resulta tenir un pressupost total de 2.684.457,43 EUR. Així mateix, conté l’estudi de 
seguretat i salut, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
2.620.502,77 EUR, IVA exclòs i no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació.  
 

Que d’ofici es detecta errada material al punt quart dels acords: 
 
On diu: 
 

Quart- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació, fent-ne 
exposició pública per un període de 30 dies hàbils.  
 
Ha de dir: 
 
Quart- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació.  
 
Consegüentment, esdevé necessari rectificar l’errada material esmentada. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix que les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els     seus actes. 
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2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediments de 
les administracions públiques de Catalunya, quant a la competència per rectificar 
errors materials. 
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici de 
les competències delegades pel Ple, en relació a l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm.1388/22, de data 14 de febrer de 2022, i publicat al BOPB de data 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada en l’Acord de Junta de Govern 
núm. 283/2022 en sessió de data de 12 de maig de 2022, en el qual es va aprovar la 
resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del “Projecte constructiu i 
d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”. 
 

Al punt Quart dels Acords, 
 
On diu: 
 

Quart- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació, fent-ne 
exposició pública per un període de 30 dies hàbils.  

 
Ha de dir: 
 

Quart- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació.· 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
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l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/21884).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, s’inclou el fons de prestació “Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, consistent en un suport econòmic als Serveis 
d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en 
funcionament.  
 
Els seus destinataris són els ajuntaments i consells comarcals que disposin 
d’oficines d’aquest servei i que compleixin el protocol de funcionament previstos en 
el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència núm. 
4577 de 18 de maig de 2020. 
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5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 25 de maig de 2022, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  
 

Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -pel manteniment d’una estructura (mínima) 
de suport- segons el tram poblacional multiplicada per un coeficient d’actuacions 
practicades. 
 

a) Manteniment d’una estructura de suport (MESE). Es fixa un import per a cada 
ens local destinatari, segons el tram poblacional, per donar suport a l’estructura de 
les oficines del SIDH en la seva atenció a la ciutadania. 

 

 Per una població entre 10.000 i 25.000 habitants 13.000,00 € 

 Per una població de 25.001 a 50.000 habitants 15.722,00 € 

 Per una població de 50.001 a 75.000 habitants 18.444,00 € 

 Per una població de 75.001 a 100.000 habitants 21.166,00 € 

 Per una població superior a 100.000 habitants 23.888,00 €  
 
La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la població 
de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea d’influència (de 
cobertura del SIDH).   
 
No està en funcionament cap punt del SIDH amb població inferior a 10.000 
persones  
 
Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials publicades 
per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees d’influència de 
cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la vigència del Catàleg, 
d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les xifres de població 
resultants de la revisió del padró municipal a una data determinada i es poden 
veure a l’annex del programa del SIDH. 
 

b) Coeficient d’actuacions practicades. Es fixa un coeficient per a cada ens local 
destinatari en funció del seu ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal 
d’atenció del SIDH: 

 

 1,50 pels ens locals amb un ràtio superior a 1,15 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH 

 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,15 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 1,20 
vegades l’any anterior. 
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 1,00 pels ens locals amb un nombre d’expedients gestionats anuals menor de 
48 (un expedient per setmana anual hàbil), independentment del seu ràtio i, 
en la resta de casos. 

 Aquest coeficient s’incrementarà en 0,50 pels ens locals que assumeixin de 
forma total o parcial la cobertura territorial d’un altre ens, independentment del 
seu ràtio, per al primer any del fet. Per al segon any, l’increment serà de 0,25 
i, de 0,00 per la resta d’anys. 

 El ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH de cada 
ens local destinatari surt de la següent equació: 

 

 regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals  
Nota 
 

regha  ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH 
 

eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les dades oficials de 
l’ens local informades pel servei Ofideute a 31 de desembre de l’any 
anterior 

 

einiciats  expedients iniciats durant l’exercici de càlcul. L’estimació d’expedients 
iniciats d’acord amb les últimes dades mensuals oficials per a l’exercici 
de càlcul informades pel servei Ofideute. 

 

48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  
 

horessetmanals  hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local destinatari 
tingui assignades oficialment pel SIDH en el moment de l’elaboració del 
ràtio.  

 

c) Aportació Anual. La quantia (euros) assignada a cadascun dels participants del 
fons de prestació és igual a la suma de la seves aportacions anuals base i variable 
tal que: 
  AAE = MESE x CAPE 
Nota 
 

AAE Aportació anual base per ens 
 

MESE Aportació anual pel manteniment d’estructures de suport per ens 
 

CAPE Coeficient assignat per actuacions practicades per ens 
 

6. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons de 
prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 38 del règim del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 

7. Per a l’exercici 2022 la quantia que es proposa concedir és de 1.000.000,00 euros. 
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8. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, aprovada pel decret de la Presidència 

núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 16 de febrer de 2022, modificat per decret de la Presidència 
núm. 4874/22, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig de 2022. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Servei d'Intermediació en 
Deutes de l'Habitatge (SIDH)” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Aj. Arenys de Mar P0800600I  22/Y/328579 15.722,00 2203002020 1 

Aj. Badalona P0801500J 22/Y/328580 35.832,00 2203002020 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 22/Y/328581 15.722,00 2203002020 3 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/328582 16.250,00 2203002020 4 

Aj. Calella P0803500H 22/Y/328583 15.722,00 2203002020 5 

Aj. Cardedeu P0804500G  22/Y/328584 13.000,00 2203002020 6 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 22/Y/328585 15.722,00 2203002020 7 

Aj. Castelldefels P0805500F  22/Y/328586 18.444,00 2203002020 8 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 22/Y/328587 21.166,00 2203002020 9 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 22/Y/328588 18.444,00 2203002020 10 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B  22/Y/328589 15.722,00 2203002020 11 

Aj. Gavà P0808800G  22/Y/328590 18.444,00 2203002020 12 

Aj. Granollers P0809500B  22/Y/328591 27.666,00 2203002020 13 

Aj. Igualada P0810100H  22/Y/328592 15.722,00 2203002020 14 

Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J  22/Y/328593 35.832,00 2203002020 15 

Aj. Manresa P0811200E  22/Y/328594 21.166,00 2203002020 16 

Aj. Martorell P0811300C  22/Y/328595 23.888,00 2203002020 17 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Aj. Mataró P0812000H 22/Y/328596 23.888,00 2203002020 18 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B  22/Y/328597 35.832,00 2203002020 19 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J  22/Y/328598 35.832,00 2203002020 20 

Aj. Pineda de Mar P0816200J  22/Y/328599 31.749,00 2203002020 21 

Aj. Premià de Mar P0817100A  22/Y/328600 21.166,00 2203002020 22 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E  22/Y/328601 15.722,00 2203002020 23 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 22/Y/328602 21.166,00 2203002020 24 

Aj. Sant Celoni P0820100F 22/Y/328603 21.166,00 2203002020 25 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 22/Y/328604 23.888,00 2203002020 26 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 22/Y/328605 15.722,00 2203002020 27 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 22/Y/328606 13.000,00 2203002020 28 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 22/Y/328607 13.000,00 2203002020 29 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 22/Y/328608 35.832,00 2203002020 30 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 22/Y/328609 15.722,00 2203002020 31 

Aj. Terrassa P0827900B 22/Y/328610 35.832,00 2203002020 32 

Aj. Vic P0829900J 22/Y/328611 15.722,00 2203002020 33 

Aj. Viladecans P0830200B  22/Y/328612 31.749,00 2203002020 34 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C  22/Y/328613 21.166,00 2203002020 35 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I  22/Y/328614 27.666,00 2203002020 36 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I  22/Y/328615 23.888,00 

Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 22/Y/328616 21.166,00 

Consell Comarcal del Bages P5800009B  22/Y/328617 23.888,00 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H  22/Y/328618 23.888,00 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J  22/Y/328619 15.722,00 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I  22/Y/328620 21.166,00 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 22/Y/328621 21.166,00 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 22/Y/328622 13.000,00 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J  22/Y/328623 35.832,00 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari, i REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el 
sentit següent: 
 
Any 2022: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/50300/15100/46283 199.716,00 2202900393 1 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de cent noranta-nou mil set-cents 
setze euros (199.716,00 €) a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen 
en el present acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del 
tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en 
l’acord anterior: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50300/15100/46584 199.716,00 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió d’euros (1.000.000,00 €) 
a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en el present 
acord, i segons el detall següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/50300/15100/46283 800.284,00  

G/50300/15100/46584 199.716,00 

Es condiciona a la 
regularització comptable 
aprovada en els acords 

anteriors 

Import total 1.000.000,00  
 
Cinquè. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 

 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
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2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 
2022. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2022 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023. 
 
La no justificació, dins els terminis conferits, sense la concurrència de causa 
justificada, es podrà tenir present en la valoració del suport econòmic d’aquest 
fons en convocatòries successives. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
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2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
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2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2022, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al deu per cent de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
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Setè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’expedient del contracte de concessió de serveis no públics per a la gestió de la 
Casanova del Castell, situada al Parc del Castell de Montesquiu i propietat de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016596).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Vist l’expedient de contractació promogut pel Servei de gestió de Parcs Naturals de 

la Diputació de Barcelona del contracte de concessió de serveis no públics per a la 
gestió de la Casanova del Castell, situat al Parc del Castell de Montesquiu i 
propietat de la Diputació de Barcelona. 

 
2. La Diputació de Barcelona gestiona el Parc del Castell de Montesquiu, establint com 

un dels objectius bàsics de gestió l’ordenació de l’ús públic dins de l’àmbit normatiu del 
Pla Especial. Els altres dos objectius que orienten la gestió de l’espai són preservar i 
valorar el patrimoni natural i cultural i afavorir el desenvolupament socioeconòmic de la 
zona. La creació d’equipaments culturals i d’esbarjo destinats al públic visitant incideix 
plenament en tots tres objectius esmentats. 

 
En concret, el conjunt d’equipaments objecte del Contracte està composat per: 
 
- Casanova del Castell: 

o Espais de recepció i serveis 
o Sales habilitades per menjador del restaurant, situades a la planta baixa. 
o Sala per esdeveniments, habilitada al primer pis. 
o Cuina i dependències del restaurant 
o Mobiliari, equipament i instal·lacions per al desenvolupament de l’activitat. 

 
- Badiu de la Casanova del Castell: 

o Espais de serveis 
o Sales dedicades a menjador del restaurant o bé a la celebració d’altres actes. 
o Serveis. 
o Mobiliari, equipament i instal·lacions per al desenvolupament de l’activitat. 

 
- La planta segona de la Masoveria del Castell, com a habitatge per al contractista. 

El seu ús serà potestatiu per al concessionari. 
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- Espais exteriors.  
 

Pel que fa a la gestió d’aquests equipaments, les prestacions del concessionari 
consistiran en el servei de restauració i bar. 

 
3. El Servei de Gestió de Parcs Naturals ha redactat la Memòria i Estudi Econòmic 

que ha de regir aquesta contractació. 
 
4. El Servei de Gestió de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic 

han redactat el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació. 

 
5. La Memòria i Estudi econòmic emesa pel Servei de Gestió de Parcs Naturals 

justifica la idoneïtat de l’objecte del contracte, del procediment i dels criteris 
d’adjudicació seleccionats. 

 
6. Atès que és procedent l’aprovació de la Memòria i Estudi econòmic i del Plec 

d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars 
que han de regir la present contractació. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist que la contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a 
regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
es durà a terme mitjançant procediment restringit i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 131.2, 146 i 160 a 165 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que d’acord amb la DA 3a, apartat 8è de la LCSP i la Instrucció de la corporació 
3/2018 de la Secretaria General sobre l’emissió d’Informe preceptiu en els expedients 
de contractació de la Diputació de Barcelona i dels Organismes del sector públic en 
què es presta aquesta funció en els termes de la DA 3a, apartat 8è LCSP, que 
estableix que serà preceptiu l’informe jurídic de la secretaria delegada en l’aprovació 
de l’expedient de contractació. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de contracte de concessió de serveis, de durada 
superior a quatre anys, correspon a la Junta de Govern les competències com a òrgan 
de contractació d’acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, de 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 per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2022. 
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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. APROVAR l’expedient de contractació promogut pel Servei de gestió de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona del contracte de concessió de serveis no públics 
per a la gestió de la Casanova del Castell, situat al Parc del Castell de Montesquiu i 
propietat de la Diputació de Barcelona. 
 

Segon. APROVAR la Memòria i Estudi econòmic i el Plec d’explotació i de condicions 
tècniques, administratives i econòmiques particulars que han de regir la present 
contractació. 
 

Tercer. PROCEDIR a la seva contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no 
subjecta a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, mitjançant procediment restringit i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 131.2, 146 i 160 a 165 de la 
LCSP. 
 

Quart. PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Diari Oficial 
de la Unió Europea i al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.” 
 

Documents vinculats 
 

Plec de clàusules o condicions(1e3d8c5e465ac96bafbe) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 
Responsable directiu Servei  Juana Rosalia Barber Rosado (SIG)  17/06/2022, 08:24 
Promotor  
 
Memòria(f89e6c09bb353037f8b3) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 
Cap del Servei de Gestió de Parcs  Juana Rosalia Barber Rosado (SIG)  09/06/2022, 14:32 
Naturals 
Director del Parc del Castell de  Joan Carles Angel Hernandez (TCAT)  09/06/2022, 15:48 
Montesquiu 
 
Informe(c0f209b0ad9cd7f5a0f7) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 
 Fernando Gonzalo Sánchez (SIG)  17/06/2022, 10:36 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’autorització i disposició, amb caràcter de reconeixement de crèdit per 
l’import justificat, corresponent a la part de l’anualitat 2020, de l’actuació Bages 
Ocupació +45, concedida en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 a 
l’Ajuntament de Manresa, per un import de 18.382,50 € (Exp. núm. 
2019/0019653).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 

2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en 
endavant, Catàleg de serveis 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a 
la concessió de recursos (AJG 5/2020), en el marc del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 

 
2. El Catàleg de serveis 2020 oferia un recurs anomenat “Projectes específics per a 

la dinamització del mercat de treball local”, que pretenia donar suport econòmic a 
projectes que tinguin per objectiu la dinamització del mercat de treball local i que 
es concedia pel procediment de concurrència competitiva amb període d’execució 
durant els exercicis 2020 i 2021. 

 
3. L’Ajuntament de Manresa va sol·licitar a la Diputació, a través de l’aplicatiu Portal 

de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), la seva cooperació i 
assistència per a l’actuació Bages Ocupació +45, dins del recurs “Projectes 
específics per a la dinamització del mercat de treball”. El cofinançament de la 
Diputació de Barcelona d’aquest ajut econòmic és del 60% del cost de l’actuació, 
d’acord amb les condicions de cofinançament aprovades . 

 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 maig de 2020 

(AJG 211/20), va resoldre provisionalment el procediment de concessió d'ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de serveis 2020. 
Posteriorment, mitjançant acord núm. 331/20, aprovat en Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, es van concedir 
definitivament els esmentats ajuts econòmics (BOPB de 5 d’agost de 2020), entre 
aquests: 
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“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

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

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

estats següents: 
 

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

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

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

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 
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5. En data 31 de maig de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 
Serveis de Turisme, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. RESOLDRE el procediment de concessió del recurs material “Execució 
projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, 
consistent en provisió de béns, equips i subministraments, i en conseqüència, aprovar 
les concessions i desestimacions i declarar els desistiments de les sol·licituds que 
s’indiquen en els acords següents. 

 
Segon. CONCEDIR els recursos materials per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en l’annex 1 en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Tercer. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 

imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 
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3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 
de béns” com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de 
recepció del lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el 
document esmentat, el bé s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen a l’annex 2 en aquest acord per 
menor valoració i/o manca de recursos. 
 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen a l’annex 3 en aquest acord per 
incompliment dels requisits. 
 
Vuitè. DECLARAR el desistiment de la sol·licitud que s’indica a l’annex 4 en aquest 
acord i procedir, en conseqüència, al seu arxiu. 
 
Novè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per a resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic 
“Planificació i gestió turística”, en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0021690).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

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

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

estats següents: 
 

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

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

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

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

 
5. En data 31 de maig de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Turisme, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 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. 6212/2022, 
de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i 
gestió turística”, consistent en redacció de plans, projectes i informes, i en 
conseqüència, aprovar les concessions i desestimacions de les sol·licituds que 
s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. CONCEDIR el recurs tècnic “Planificació i gestió turística” per a la realització 
de les actuacions que s’indiquen en l’annex 1 d’aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023. 
 
Tercer. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim d’un mes comptat a partir de la recepció de la notificació, manifesti 
expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del recurs. L’acceptació 
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir la presentació de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir de 
l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. Transcorregut el termini 
de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni esmenat els defectes 
requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar 
l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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

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

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació: 
 
1. L’ens beneficiari aportarà l’import corresponent al cofinançament de l’actuació, que 

es correspon al percentatge de l’import previst de l’adjudicació de la contractació, 
segons figura, a nivell estimatiu, a l’annex 1. 

2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 
present concessió, l’ens ha d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un acord 
per a finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica 
del document normalitzat. 

3. L’ens, un cop se li hagi lliurat el treball objecte del present acte, es compromet a 
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el termini 
que s’indiqui a la carta de pagament, que serà com a màxim de tres mesos, a 
comptar des de la data de recepció del lliurament definitiu, l’import del 
cofinançament d’acord amb el percentatge que figura a l’annex 1 i que correspon al 
percentatge de finançament assumit. 
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4. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present acte. 

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

Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen a l’annex 2 d’aquest acord per 
menor valoració i/o manca de recursos. 
 
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen a l’annex 3 d’aquest acord per 
incompliment dels requisits. 
 
Novè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la “Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
S.A.M.P” (SEGITTUR), mitjançant el qual formalitzen el Protocol general 
d’actuació per al desenvolupament en l’àmbit territorial de les comarques de 
Barcelona del model de Destinació Turística Intel·ligent en el seu conjunt (Exp. 
núm. 2022/0007556).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, és una institució amb personalitat jurídica pròpia que, a 

través de la Gerència de Serveis de Turisme, treballa a favor del desenvolupament 
social i econòmic dels 311 municipis de la província a través del sector del turisme. 
Els objectius principals que defineixen de manera genèrica la missió de la Gerència 
són el suport a les polítiques dels municipis i altres entitats territorials, així com la 
promoció i creació de productes turístics.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el “Pla d'actuació de 
mandat 2020-2023” que és el document estratègic que recull els principals objectius 
polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i 
les línies d'actuació per a aconseguir-los, considerant tots els recursos que la 
corporació té al seu abast. El document fixa els eixos de les polítiques públiques de 
les àrees corporatives de la Diputació per a aquest període, i entre altres, l'objectiu 
de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant nous models més 
sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i valorant les 
oportunitats que obri la transformació digital i la transició energètica.  
 
En l'àmbit del turisme, i d'acord amb el “Pla d'actuació de mandat 2020-2023”, es 
vol consolidar la política pròpia de la Diputació de Barcelona en matèria de turisme, 
així com les seves principals línies d'activitat, que passen per l'impuls d'un turisme 
sostenible i responsable, el suport de la gestió turística local i comarcal, la promoció 
de la destinació Barcelona, amb les marques turístiques oficials (Barcelona, Costa 
Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) en els àmbits nacional i 
internacional sobre la base de l'Estratègia de Màrqueting Turístic de la destinació 
Barcelona i la dinamització del sector turístic (privat i públic) de la província per a 
millorar l'oferta turística. 
 
D'altra banda, la Diputació de Barcelona, s'ha compromès a contribuir de manera 
activa a l'assoliment de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) mitjançant el suport a la seva localització en tot el territori de la 
província de Barcelona. En aquest sentit, té la voluntat impulsar iniciatives que 
promoguin l'assoliment dels ODS en totes les esferes i dimensions. 
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2. Per acord de Junta de Govern núm. 81, de data 11 de març de 2021, es va aprovar 

la sol·licitud d’adhesió de la Diputació de Barcelona, en condició de membres 
titulars, a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada per la Secretaria de 
Estado de Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la 
Sociedad Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas S.A.M.P (SEGITTUR); i ser part del “Protocolo General de Actuación para 
la participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes”. 

 
3. En data 24 de març de 2021, es va signar, per part diputat delegat de Turisme de 

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, l’adhesió de la Diputació 
de Barcelona, en condició de membres titulars, a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes. 

 
4. SEGITTUR és una societat participada íntegrament per l'Administració General de 

l'Estat, tutelada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya, i 
que a través de la Secretaria d'Estat de Turisme, és la responsable d'impulsar la 
investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+i) en el sector turístic espanyol, 
tant en l'àmbit públic (nous models i canals de promoció, gestió i creació de 
destinacions intel·ligents, etc.) com en el privat (suport a emprenedors, nous models 
de gestió sostenible i més competitius, exportació de tecnologia turística espanyola, 
etc.). 

 
5. SEGITTUR és un potent i eficaç operador capaç de contribuir al desenvolupament, 

modernització i manteniment de la indústria turística espanyola, mitjançant la 
innovació tecnològica. Genera i gestiona la tecnologia, coneixement i innovació 
necessaris per a millorar la competitivitat, qualitat i sostenibilitat en els àmbits 
mediambiental, econòmic i social del turisme. Difon, promociona i implementa en 
els mercats turístics nacionals i internacionals les bones pràctiques, els 
coneixements i la innovació tecnològica que han convertit a Espanya en un referent 
mundial en l'àmbit del turisme internacional. 

 
6. SEGITTUR ve desenvolupant des de l'any 2012 el projecte de Destinacions 

Turístiques Intel·ligents (DTI) de la Secretaria d'Estat de Turisme per a impulsar un 
nou model de desenvolupament i gestió turística més digital, sostenible i competitiu, 
adaptat perquè els destins puguin fer front als nous reptes i desafiaments en 
contextos de creixent incertesa com els actuals. En el marc del projecte DTI i com a 
suport al seu desenvolupament es va constituir en 2018 la Xarxa de Destinacions 
Turístiques Intel·ligents (Xarxa DTI) amb l'objectiu de: Fomentar la col·laboració 
públic-públic i públic-privada en el desenvolupament de productes, serveis i 
actuacions de les Destinacions Turístiques Intel·ligents; Contribuir a garantir el 
lideratge d'Espanya en matèria d'intel·ligència turística; Garantir la qualitat i 
l'evolució del projecte DTI. 
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7. Tots dos organismes estan interessats a cooperar, mitjançant el present protocol 
general d'actuació, en l'impuls en l'àmbit territorial de les comarques de Barcelona, i 
dins de les seves respectives competències, del model de Destinació Turística 
Intel·ligent (DTI). Una col·laboració basada en l'experiència de totes dues 
institucions i les destinacions turístiques implicades que es concreti en accions que 
permetin la coordinació d'actuacions i la cerca de sinergies, així com la transmissió 
de coneixement a través de formació, de la difusió dels beneficis de la implantació 
del model DTI o de l'anàlisi conjunta de resultats i bones pràctiques que portin, a la 
seva vegada, a la consecució dels objectius del programa en el territori tenint en 
compte les seves característiques. Aquesta col·laboració s’articularà a través de la 
signatura del protocol general que es proposa, i que es desenvoluparà mitjançant la 
signatura de convenis específics anuals que hauran de ser aprovats pels 
corresponents òrgans de govern.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 

 
2. Vist l’apartat 2.4.e de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
3. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k.1 de la 
Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022.  

 
4. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Protocol general d’actuació entre la Diputació de Barcelona i la 
Sociedad Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas S.A.M.P (SEGITTUR), per al desenvolupament en l’àmbit territorial de les 
comarques de Barcelona del model de Destinació Turística Intel·ligent en el seu 
conjunt, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA Y LA 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS 
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S. A. M. P. (SEGITTUR), PARA EL DESARROLLO 
CONJUNTO DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN E IMPULSO DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI) EN LAS COMARCAS DE BARCELONA 
 
De una parte, Diputació de Barcelona, representada por la Excma. Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, la Sra. Núria Marín Martínez, facultada de acuerdo con el Texto 
Refundido 1/2022, sobre nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de 
los órganos de la Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno, aprobada por Decreto de la 
Presidencia núm. 1388/22, de 14 de febrero, publicado en el BOPB de 16.2.2022 y 
modificada por Decreto núm. 6212/2022, de 26 de mayo, publicado en el BOPB de 
31.5.2022; y asistida por la secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtud de las 
facultades conferidas por el Decreto de la Presidencia de la corporació de fecha 13 de 
marzo de 2020 (núm. 2446/20), publicado en el BOPB de fecha 16 de marzo de 2020.   
 
De otra parte, Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas, S.A.M.P. (en adelante SEGITTUR), con C.I.F. A-81874984, y domicilio en el 
Paseo de la Castellana, 135, 16ª planta, de Madrid, representada por su presidente, D. 
Enrique Martínez Marín, según resulta de la escritura pública otorgada el día 1 de octubre 
de 2018 por el Notario de Madrid D. Carlos Olona Schüller, con el número 1.095 de su 
protocolo, que el interesado declara vigente al día de la fecha. 
 
Ambas partes intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren sus cargos y se reconocen mutuamente capacidad para la firma del 
presente protocolo y, a dicho efecto, 
 

EXPONEN 
 
I.- La Diputació de Barcelona, es una institución con personalidad jurídica propia que, a 
través de la Gerencia de Servicios de Turismo, trabaja a favor del desarrollo social y 
económico de los 311 municipios de la provincia a través del sector del turismo. Los 
objetivos principales que definen de forma genérica la misión de la Gerencia son el apoyo a 
las políticas de los municipios y otras entidades territoriales, así como la promoción y 
creación de productos turísticos.   
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La Junta de Gobierno de la Diputació de Barcelona aprobó el “Plan de actuación de 
mandato 2020-2023” que es el documento estratégico que recoge los principales objetivos 
políticos que dan respuesta a las prioridades del gobierno de la Diputación de Barcelona y 
las líneas de actuación para lograrlos, considerando todos los recursos que la corporación 
tiene a su alcance. El documento fija los ejes de las políticas públicas de las áreas 
corporativas de la Diputación para este periodo, y entre otros, el objetivo de modernizar 
sectores económicos tradicionales, explorando nuevos modelos más sostenibles, 
aprovechando el potencial urbano que tiene la demarcación y valorando las oportunidades 
que abre la transformación digital y la transición energética.  
 
En el ámbito del turismo, y de acuerdo con el “Plan de actuación de mandato 2020-2023”, 
se quiere consolidar la política propia de la Diputación de Barcelona en materia de turismo, 
así como sus principales líneas de actividad, que pasan por el impulso de un turismo 
sostenible y responsable, el apoyo de la gestión turística local y comarcal, la promoción del 
destino Barcelona, con las marcas turísticas oficiales (Barcelona, Costa Barcelona, Paisajes 
Barcelona y Pirineos Barcelona) en los ámbitos nacional e internacional en base a la 
Estrategia de Marketing Turístico del Destino Barcelona y la dinamización del sector turístico 
(privado y público) de la provincia para mejorar la oferta turística. 
 
Por otra parte, la Diputació de Barcelona, se ha comprometido a contribuir de forma activa al 
logro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante el 
apoyo a su localización en todo el territorio de la provincia de Barcelona. En este sentido, 
tiene la voluntad impulsar iniciativas que promuevan el logro de los ODS en todas las 
esferas y dimensiones. 
 
II.- Que SEGITTUR es una sociedad participada en su totalidad por la Administración 
General del Estado, tutelada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
de España, y que a través de la Secretaría de Estado de Turismo, es la responsable de 
impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el sector turístico español, 
tanto en el ámbito público (nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de 
destinos inteligentes, etc.) como en el privado (apoyo a emprendedores, nuevos modelos de 
gestión sostenible y más competitivos, exportación de tecnología turística española, etc.).  
 
III.- Que SEGITTUR es un potente y eficaz operador capaz de contribuir al desarrollo, 
modernización y mantenimiento de la industria turística española, mediante la innovación 
tecnológica. Genera y gestiona la tecnología, conocimiento e innovación necesarios para 
mejorar la competitividad, calidad y sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, 
económico y social del turismo. Difunde, promociona e implementa en los mercados 
turísticos nacionales e internacionales las buenas prácticas, los conocimientos y la 
innovación tecnológica que han convertido a España en un referente mundial en el ámbito 
del turismo internacional. 
 
IV. Que SEGITTUR viene desarrollando desde el año 2012 el proyecto de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI) de la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo y gestión turística más digital, sostenible y competitivo, adaptado para 
que los destinos puedan hacer frente a los nuevos retos y desafíos en contextos de 
creciente incertidumbre como los actuales. En el marco del proyecto DTI y como apoyo a su 
desarrollo se constituyó en 2018 la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) con el 
objetivo de: Fomentar la colaboración público-público y público-privada en el desarrollo de 
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productos, servicios y actuaciones de los Destinos Turísticos Inteligentes; Contribuir a 
garantizar el liderazgo de España en materia de inteligencia turística; Garantizar la calidad y 
la evolución del proyecto DTI. 
 
V. Que ambos organismos están interesados en cooperar, mediante el presente protocolo 
general de actuación, en el impulso en el ámbito territorial de las comarcas de Barcelona, y 
dentro de sus respectivas competencias, del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI). 
Una colaboración basada en la experiencia de ambas instituciones y los destinos turísticos 
implicados que se concrete en acciones que permitan la coordinación de actuaciones y la 
búsqueda de sinergias, así como la transmisión de conocimiento a través de formación, de 
la difusión de los beneficios de la implantación del modelo DTI o del análisis conjunto de 
resultados y buenas prácticas que lleven, a su vez, a la consecución de los objetivos del 
programa en el territorio teniendo en cuenta sus características. 
   
Lo que llevan a efecto con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. - Marco y objeto 
 
El objeto del presente protocolo general de actuación es establecer una colaboración entre 
Diputació de Barcelona y SEGITTUR para el desarrollo en el ámbito territorial de las 
comarcas de Barcelona del modelo de Destino Turístico Inteligente en su conjunto.  
 
Las partes manifiestan que la firma del presente protocolo no supondrá desembolso 
económico alguno, si bien anualmente se elaborará un Programa de Actuación que 
establecerá las actividades a través de las que se concretará esa colaboración y que sí 
supondrán desembolso económico si así se indicara en el correspondiente ANEXO. 
 
SEGUNDA. - Objetivos 
 
El presente Protocolo se establece para desarrollar, en su caso, las distintas actividades 
recogidas en la cláusula TERCERA y detalladas en el ANEXO anual referente a la puesta 
en marcha y desarrollo de actividades conjuntas de generación y transferencia de 
conocimiento y apoyo a los proyectos e iniciativas conjuntas que se pudieran poner en 
marcha en ámbitos de mutuo interés para ambas organizaciones. 
 
TERCERA. - Ámbito de cooperación  
 
La cooperación entre ambas partes podrá extenderse, entre otras, a las siguientes 
actividades: 
 
1. Diseño y desarrollo de una estrategia y programa de trabajo conjunto en materia de 

Destinos Turísticos Inteligentes en el ámbito territorial de las comarcas de Barcelona 
para promover la extensión del modelo en dicho territorio, así como su adaptación a los 
destinos del mencionado territorio. Una estrategia planteada en línea con la de la 
Comunidad Autónoma, siempre que exista, para generar sinergias y alcanzar objetivos 
comunes. 
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2. Diseño e implantación de un procedimiento entre Diputació de Barcelona y Segittur 
mediante el cual la Diputació de Barcelona ejerza de Punto de acceso DTI en el 
territorio. El denominado Punto de acceso DTI bajo la denominación que se determine 
en cada caso, se encargará de coordinar con Segittur las solicitudes de entrada en la 
Red DTI y las solicitudes de Diagnóstico y Plan de Acción para conseguir el distintivo 
DTI de los destinos incluidos en el área territorial de las comarcas de Barcelona. El 
alcance y desarrollo del procedimiento se elaborará conjuntamente y se dimensionará 
según los objetivos de la Gerencia de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona 
y con el alcance que se determine en cada caso.  

 
3. Acceso al reconocimiento de la Diputació de Barcelona como Miembro titular promotor 

del modelo DTI en su territorio, a través de la entrega de un distintivo que lo reconozca 
como tal. El distintivo se entregará con la firma del presente protocolo y será vigente 
mientras lo esté el protocolo entre Diputació de Barcelona y Segittur, según los 
términos que en este se establezcan.  

 
4. Diseñar, crear o promover programas de asistencia técnica, formación y capacitación 

conjunta, realización de conferencias y seminarios especializados para la amplia 
difusión del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes en el territorio de las comarcas 
de Barcelona. Estos irían dirigidos tanto a los técnicos de los destinos, como a la 
ciudadanía o el empresariado. Los programas de asistencia técnica se desarrollarán, 
cuando sea necesario y según necesidades, para fomentar una correcta y más efectiva 
implantación de la metodología DTI en el territorio. Su puesta en marcha y alcances se 
determinarán en el Anexo. 

 
5. Promover la utilización de herramientas y servicios comunes en el ámbito DTI entre los 

destinos del territorio de las comarcas de Barcelona. 
 
6. Establecer áreas de trabajo comunes y/o espacios compartidos para el intercambio de 

información y facilitar la permanente coordinación, así como articular un proceso de 
gestión, acceso, explotación conjunta de los datos recogidos de los DTI de sus 
respectivos territorios. 

 
7. Definición del procedimiento de concesión y vigilancia por parte de Diputació de 

Barcelona de la marca y metodología DTI asociada, titularidad de SEGITTUR, así como 
su adaptación a los destinos del territorio de las comarcas de Barcelona. 

 
8. Realización conjunta de actos de sensibilización y difusión de los beneficios y 

obligaciones de la participación conjunta de los destinos del territorio en el proyecto, así 
como de los resultados de los trabajos realizados en materia DTI, incluyendo la posible 
elaboración y desarrollo de un plan conjunto de comunicación del proyecto (medios 
generalistas, especializados, redes sociales y web). 

 
9. Diseño de un procedimiento de publicación de resultados obtenidos en las diferentes 

actuaciones realizadas en destinos de su territorio (modelo “casos de éxito” o buenas 
prácticas).  
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10. Intercambio de herramientas y proyectos desarrollados por Diputació de Barcelona o 
SEGITTUR para ser testados en destinos de la Comunidad Autónoma y en destinos de 
otras regiones.  

 
11. Participar conjuntamente en las jornadas técnicas, mesas de trabajo, seminarios, 

congresos y demás foros de debate y reflexión que tengan lugar en el marco de ambos 
proyectos. 

 
12. Poner a disposición mutua el diferente material impreso, gráfico y audiovisual que se 

genera como consecuencia de las actuaciones conjuntas, así como logotipos de las 
diferentes iniciativas bajo las condiciones de uso que se determinen. 

 
13. Cualesquiera otras estrategias o acciones que se acuerden entre las partes en relación 

con el proyecto DTI en el marco del presente documento.  
 
CUARTA. - Desarrollo de las actividades o proyectos específicos de actuación 
 
Cada actividad o proyecto específico de actuación que se desarrolle en el ámbito del 
presente Protocolo General de Actuación se instrumentará mediante un ANEXO anual. 
Dichos instrumentos deberán incluir al menos la siguiente información, con detalle de las 
obligaciones de cada parte: 
 
A. Origen, naturaleza, objetivo y descripción del proyecto. 
B. Nivel profesional requerido y competencias de los responsables y participantes. El perfil 

profesional de los recursos humanos que participen en las actividades que se desarrollen 
conjuntamente será acordado entre ambas partes, bajo los estrictos principios de 
idoneidad profesional para las tareas a realizar; si procede. 

C. Duración del proyecto. 
D. Previsiones de soporte logístico en la implementación de las acciones (viajes, 

alojamiento, materiales, etc.). 
E. Recursos tecnológicos necesarios para la realización del proyecto. 
F. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el proyecto y el 

correspondiente presupuesto detallado, señalando el origen de los fondos y los 
compromisos de las partes 

G. La participación de cada parte en los resultados del proyecto, tanto tangible como 
intangible. 

 
QUINTA. - Forma de disponer de la propiedad intelectual 
 
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 
suficiente para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes 
vigentes en materia de propiedad intelectual e industrial que sean objeto de este Protocolo, 
que serán especificados en los correspondientes protocolos de colaboración establecidos 
por ambas partes. El presente Protocolo no supone cesión ni traspaso o renuncia de los 
derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los bienes regulados 
por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial, conservando cada una todos 
los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro 
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bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como 
industrial. 
 
El conocimiento y la información resultante de las actividades conjuntas realizadas en el 
marco del presente Protocolo General o de sus Documentos Específicos de Colaboración 
estarán a disposición de ambas partes y, en su caso, de sus respectivos miembros, salvo 
que se establezcan normas de otra índole. 
 
SEXTA. - Publicidad de las partes  
 
Cualquier forma de colaboración conjunta realizada en el marco del presente Protocolo 
deberá de reconocer y hacer constar la participación de las partes mediante el empleo de 
logotipos y denominaciones oficiales. Además, cualquier actividad de divulgación que se 
realice deberá de contar con el consentimiento previo de las partes. Igualmente, se 
consensuarán entre las partes todas aquellas apariciones en medios de comunicación que 
sean consecuencia de las actividades del desarrollo del presente Protocolo General de 
Actuación. 
 
Las partes podrán incorporar en sus portales en Internet “enlaces” a los portales de las otras 
partes, como forma de cooperar mutuamente en la divulgación, acceso y visibilidad de sus 
respectivos contenidos y proyectos. 
 
SÉPTIMA. - Comisión de seguimiento  
 
Para la puesta en marcha, control, seguimiento, comunicación y revisión de lo previsto en el 
presente Protocolo se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada de forma paritaria 
por aquellos representantes de Diputació de Barcelona y SEGITTUR que ambas partes 
determinen, correspondiendo su presidencia a un representante de Diputació de Barcelona 
y su secretaría a un representante de SEGITTUR. 
 
Dicha Comisión se constituirá en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la 
firma de este Protocolo. 
 
La Comisión de Seguimiento dictará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose 
reunir cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez al año. 
 
Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de 
reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la participación de todos sus miembros o de 
las personas en quienes hayan delegado la asistencia y voto.  
 
Los acuerdos serán adoptados por unanimidad y serán recogidos en las actas que se 
redacten de cada reunión, que serán suscritas por todos los asistentes. 
 
A la Comisión de Seguimiento le corresponde realizar el seguimiento, vigilancia y control de 
la ejecución del presente protocolo (y su(s) correspondiente(s) ANEXO(s)) y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes, resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que se deriven del mismo. 
 
Asimismo, está atribuido a esta Comisión:  
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 Proponer posibilidades de colaboración en temas de interés común para las partes. 

 Preparar los programas o proyectos y proponer las correspondientes actuaciones en los 
correspondientes ANEXOS, dentro de las modalidades de colaboración establecidas en 
la cláusula tercera del presente Protocolo. 

 Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos partes. 

 Realizar el seguimiento de los protocolos específicos que se suscriban, así como aclarar 
y decidir cuantas dudas puedan plantearse en su interpretación y ejecución. 

 
La Comisión de Seguimiento, constituida en virtud de este acuerdo no debe de tener 
naturaleza orgánica y por tanto no constituirá el régimen competencial vigente atribuido por 
la Ley a los órganos de gobierno y decisión. Es decir, sus acuerdos no pueden ser más que 
propósitos, no pudiendo asumir obligaciones o derechos en nombre de los firmantes para la 
ejecución de las acciones que se ejecutan en virtud del presente documento. 
 
OCTAVA. - Cesión 
 
El presente Protocolo se celebra en atención a la calidad de las partes y, en tal virtud, las 
mismas no podrán cederlo total ni parcialmente. 
 

NOVENA. - Notificaciones 
 
Las comunicaciones que hayan de realizarse en desarrollo del presente Protocolo se 
enviarán electrónicamente a las siguientes direcciones: 
 

SEGITTUR 
Att. Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística 
carlos.romero@segittur.es 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA – GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME  
Att. Xavier Font i Urgell 
fontux@diba.cat  y ot.turisme@diba.cat 
Pabellón Mestral, planta baja 
Travessera de les Corts, 135 
08028 Barcelona 

 
DÉCIMA.- Duración 
 
La duración del presente Protocolo se inicia en la fecha de su formalización y tendrá una 
vigencia de 4 años, pudiendo prorrogarse por un período de cuatro años, mediante acuerdo 
expreso de las partes y antes de la finalización del plazo previamente señalado.  
 
La resolución del presente Protocolo supone el fin de la capacidad de las partes de asumir 
nuevas actividades o compromisos al amparo del mismo, y no provocará, por sí misma, la 
resolución de aquellas actividades y/o compromisos adquiridos por las partes, formalizados 
previamente a aquella resolución, manteniéndose en vigor los términos de este Protocolo a 
efectos de dichas actividades y compromisos, salvo y hasta que sean resueltos o venzan 
sus períodos de vigencia.  
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UNDÉCIMA. - Causas de resolución del presente Protocolo 
 
El presente Protocolo podrá resolverse por las siguientes causas: 
 
1. Por la imposibilidad de cumplir su objeto. 
2. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, caso en el cual, deberá notificar por 

escrito a la otra parte su intención de resolver el Protocolo con tres meses de antelación. 
En este caso, los protocolos específicos que estén en ejecución continuarán 
desarrollándose hasta que sean resueltos o finalice su período de duración. 

3. Por cumplimiento total de su objeto, aún antes del término previsto de su duración. 
4. Por cualquiera de las partes cuando la otra parte incumpla de forma grave las 

obligaciones pactadas. 
 
DUODÉCIMA. - Modificaciones 
 
Los términos del presente protocolo general de actuación podrán ser modificados de mutuo 
acuerdo entre las partes suscriptoras, sin que en ningún caso la modificación pueda 
suponer que las partes adquieran compromisos económicos o jurídicos, concretos y 
exigibles. La modificación se incorporará como parte inseparable del texto del Protocolo. 
 

DECIMOTERCERA. - Confidencialidad y protección de datos 
 
Las partes se comprometen a utilizar cuanta información confidencial o reservada de la otra 
parte le sea facilitada para el desarrollo de las actividades a que se refiere el presente 
Protocolo, a los únicos efectos de la realización de las referidas actividades. 
 
Igualmente se obligan a no difundir o ceder a terceros la citada información en modo alguno, 
comprometiéndose a observar la debida diligencia en la salvaguarda de la confidencialidad 
de la citada información, custodiándola debidamente e impidiendo el acceso de terceros a la 
misma. 
 
Se entenderá por información confidencial cuantos datos, contenidos o documentos sean 
facilitados por cualquiera de las partes a la otra durante la vigencia del presente Protocolo, 
con indicación de su naturaleza reservada o confidencial. 
 
Si como consecuencia de la celebración del presente protocolo se produjere algún tipo de 
prestación donde fuere necesaria la utilización de Datos de Carácter Personal, las Partes se 
obligan en el presente acto al cumplimiento y observancia de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la 
que se adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD) y de las disposiciones que lo desarrollen. 
 
DECIMOCUARTA. - Naturaleza Jurídica. Criterios de interpretación y resolución de 
controversias 
 
El presente Protocolo se regirá por sus propias estipulaciones. Ambas partes harán sus 
mejores esfuerzos para negociar de buena fe y conciliar de mutuo acuerdo cualquier 
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conflicto que pudiera surgir del presente Protocolo o en relación con él, o cualquier violación 
del mismo; renunciando, en caso de conflicto, a someterlo a los Tribunales, sometiéndose 
expresamente a laudo arbitral emitido por un árbitro nombrado mediante acuerdo entre las 
partes. En el caso de que las partes no llegaran a un acuerdo en el plazo de 30 días, cada 
parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados acordarán la designación de un 
tercer árbitro, constituyéndose entonces un Tribunal de Arbitraje en lugar de Árbitro único. 
 
Leído cuanto antecede y en prueba de su conformidad, las partes firman el presente 
Protocolo en el lugar y las fechas de las firmas electrónicas.”   

 
Segon. NOTIFICAR els presents acords a la Secretaria de Estado de Turismo del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la Sociedad Mercantil Estatal para la gestión 
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas S.A.M.P (SEGITTUR). 
 
Tercer. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022, per un import total 
de 300.000 € ( Exp. núm. 2022/2080).- 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 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 difusió, creació i 
producció artística, i a les estratègies de creació i formació de públics, mitjançant el 
recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la música, el 
cinema, les arts visuals i la literatura professionals als municipis. 

 
2. El projecte d’un cicle o festival artístic permet 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. 
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3. Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives perquè els cicles 
i festivals artístics 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 del projecte dels cicles i 
festivals de difusió artística als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de 
l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic. 

 
4. 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 cicles i festivals 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. 

 
5. 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 i donin suport al sector 
de les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte 
econòmic i social ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les 
programacions artístiques professionals dels municipis. 

 
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. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 24 de 

febrer de 2022 (registre d’acords 87/22), va aprovar la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2022, per un import màxim de tres-cents mil euros (300.000.- EUR). 
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4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020) es va publicar en data 2 de març de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 612218.  

 
5. Vista la base 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 

concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 

 
6. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 25 de maig de 2022. 
 
7. Vist l’informe emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 

Serveis de Cultura de data 24 de maig de 2022 què valora les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 

 
8. Atès que la clàusula onzena estableix un pressupost màxim de TRES CENTS MIL 

EUROS  a càrrec de l’aplicació presssupostària G/40103/33410/48901, tot i que 
dependent dels ens beneficiaris també podia veure’s afectada l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/47901 de l’exercici 2022. 

 
9. Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació 

pressupostària G/40103/33410/48901 és inferior a la prevista inicialment en 
detriment de l’aplicació presssupostària G/40103/33410/47901 es fa necessari el 
reajustament entre les dues aplicacions pressupostàries inicialment aprovades per 
acord de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2022. 

 
10. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
11. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
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del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
12. 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. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, 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 concessió de subvencions en 
el marc de la convocatòria 202220225120013103 amb l’objecte de finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, d’acord amb la proposta 
de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i 
activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Pressupost 
considerat 

Import 
sol·licitat 

Total 
punts 

% 
suport 

Import  
concedit 

B61008587 PLANETA MED SL 

DOCSBARCELONA, 
Festival Internacional de 
Cinema Documental-
DOCSBARCELONA A 
PROP 

61.580,80 15.000,00 84 30% 14.400 € 

G65180366 
Associació Amics 
del Circ Cric  

Festival CIRC CRIC - 
Cicle de Primavera 

120.000,00 25.000,00 79 25% 9.100 € 

G64243132 
Associació Artística 
Triskel 

Festival EVA, en veu 
alta 

84.703,00 14.341,00 77 25% 9.100 € 

G65154445 
Associació 
República de la 
cultura 

XXVII Barnasants 2022 164.000,00 18.000,00 76 25% 9.100 € 

G64330533 

Fundació Privada 
Festival Cinema de 
Muntanya de 
Torelló 

40è Festival de Cinema 
de Muntanya de Torelló 

129.186,67 15.000,00 76 25% 9.100 € 

G65582215 
Associació és 
Llegenda  

Festival de Llegendes 
de Catalunya 

81.097,00 15.000,00 75 25% 9.100 € 

G66752635 
Associació l'Antic 
Manresa 

Festival Artístic del barri 
antic de Manresa (FABA 
2022) 

28.000,00 7.000,00 72 25% 7.000 € 

G63438824 
CLAM Societat i 
Cinema 

18a Edició del CLAM, 
Festival Internacional de 
Cinema Social de 
Catalunya 

102.600,00 15.000,00 72 25% 9.100 € 
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NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Pressupost 
considerat 

Import 
sol·licitat 

Total 
punts 

% 
suport 

Import  
concedit 

G66250358 
Associació 
Bioritmo 

Festival Bioritme 2022 51.000,00 15.000,00 71 25% 9.100 € 

B67244061 
Cultura Tangent 
S.L. 

Píndoles - teatre breu en 
espais vius 

47.675,93 14.000,00 71 25% 9.100 € 

G25720038 
Associació Festival 
de Música Antiga 
dels Pirineus 

11è Festival de Música 
Antiga dels Pirineus 

59.060,15 15.000,00 70 25% 9.100 € 

G58153016 
Ateneu 
Santfeliuenc 

Cicle ContraBaix 63.955,93 15.500,00 70 25% 9.100 € 

G64365026 
Entitat Cultural i 
Festiva Can 
Pistraus 

El Tingladu 2022 180.000,00 10.000,00 70 25% 9.100 € 

G06811335 

Fundació Espurnes 
Barroques. Música 
i Experiències al 
Territori Barroc 

Festival Espurnes 
Barroques 2022. Llum 
Barroca 

132.800,00 15.000,00 70 25% 9.100 € 

B65374050 
NOUCINEMART 
SLU 

D'A Film Festival 
Barcelona  

44.500,00 14.500,00 70 25% 9.100 € 

G63923965 
Associació d'Amics 
de la Música 
d'Avinyó 

TeMA. Festival de 
Creativitat Musical 
d'Avinyó - 20è aniversari 

65.000,00 15.000,00 69 20% 6.200 € 

G66857459 
Associació Fred 
Cultural 

Fred Festival 2022 50.000,00 15.000,00 68 20% 6.200 € 

G59590570 
Fundació Cultura 
Privada Caixa de 
Terrassa 

CICLE TARDOR EN 
DANSA 2022 

208.500,00 15.000,00 68 20% 6.200 € 

G58860081 
Centre Social 
Ribetà de Sant 
Pere de Ribes 

MONOCICLE 2022 52.010,00 6.960,00 67 20% 6.200 € 

G65098303 
Associació Juvenil 
Sabadell Sona 
Jove 

EMBASSA'T 2022 176.150,00 10.000,00 66 20% 6.200 € 

G58867862 
Art Barcelona - 
Associació de 
Galeries 

Barcelona Gallery 
Weekend 2022 

31.450,00 7.000,00 64 20% 6.200 € 

G66320680 
Voraviu 
Produccions 
Culturals 

Festival Cantilafont 2022 56.000,00 14.500,00 64 20% 6.200 € 

G66969049 
Associació 
Lonestar Cultura 

RBLS Festival Teatre 
Jove 

33.700,00 15.000,00 63 20% 6.200 € 

B65056129 
Obres i Serveis 
Elmar SL 

Mediterranean Guitar 
Festival 

32.500,00 6.000,00 63 20% 6.000 € 

G43993914 
Asociación 
Derechos en 
Acción  

Festival de Cinema i 
Drets Humans de 
Barcelona 

37.000,00 15.000,00 62 20% 6.200 € 

G62694013 
Associació Cultural 
Modiband 

El Meu Primer Festival 
2022 

19.300,00 8.000,00 62 20% 3.900 € 

F16993537 Eh! Coop SCCL Festival Esperanzah 190.000,00 15.000,00 62 20% 6.200 € 

G59439794 
Fundació 
l'Atlàntida 

Festival Clàssica Jove 53.450,00 19.500,00 62 20% 6.200 € 

G05489695 Passatge Insòlit Passatge Insòlit 89.000,00 15.000,00 62 20% 6.200 € 
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NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Pressupost 
considerat 

Import 
sol·licitat 

Total 
punts 

% 
suport 

Import  
concedit 

V67469189 
LIVING LIVE, 
A.I.E. 

Festival Arts d'estiu 
Pineda de mar  

936.720,00 15.000,00 61 20% 6.200 € 

F08310013 
Promotora de 
mitjans 
audiovisuals SCCL 

30a Mostra Internacional 
de Films de Dones de 
Barcelona 

38.000,00 10.000,00 61 20% 6.200 € 

G66428699 Associació AMF AMFest 2022 228.500,00 40.000,00 59 15% 2.700 € 

G66276122 
Associació Civitas 
Cultura 

Festival Arts per la Vida. 
Monestir de Sant 
Llorenç i xarxa de 
romànic viu del 
Berguedà 

36.100,00 10.000,00 59 15% 2.700 € 

G67384586 
Associació Cultural 
Panòptic 

4a edició del Panòptic - 
Festival de Cinema de 
Mataró 

16.084,26 2.400,00 59 15% 2.400 € 

B63764328 Arsènic Creació,SL Microteatre 12.650,00 3.000,00 58 15% 1.900 € 

G66431255 
Associació 
Interseccions 

IF Barcelona 2022 71.100,00 12.000,00 58 15% 2.700 € 

G59809665 
Associació 
Tantàgora Serveis 
Culturals  

Flic Festival Vic 30.000,00 10.000,00 58 15% 2.700 € 

G66055286 
Fundació Especial 
Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

Fresc Festival 2022 93.700,00 8.000,00 58 15% 2.700 € 

G62731096 
Joventuts musicals 
de Moià 

Festival Internacional de 
Música Francesc Viñas 
de Moià 

46.500,00 9.000,00 58 15% 2.700 € 

B62903885 
Mago Audio Visual 
Production SL 

Cinema Lliure a la Platja 47.364,00 14.000,00 58 15% 2.700 € 

G65536831 
Associació Cultural 
Nowa Reggae 

Nowa Reggae Festival 
2022 

76.700,00 7.000,00 57 15% 2.700 € 

G63197529 Acción Kon Ganas 
Festival de 
curtmetratges del 
Masnou. Fascurt 

29.500,00 4.000,00 56 15% 2.700 € 

G65023004 
Associació Cultural 
Itineràncies 

Festival Itineràncies 20.000,00 8.400,00 55 15% 2.700 € 

G66159336 
Associació Cultural 
Difusió Cinema 
nord-americà 

Americana Film Fest - 
Route 66 

25.787,28 25.787,28 54 15% 2.700 € 

G62432794 
Associació per la 
Música d'Orgue de 
Cabrera de Mar 

XXXII Cicle de Concerts 
d'Orgue a Cabrera de 
Mar 2022 

9.126,39 2.500,00 54 15% 1.400 € 

J64300296 
La Portadora d'Art 
SCP 

Festival Test a Gironella 
2022 

8.550,00 3.600,00 54 15% 1.300 € 

G65708760 ACCIONS 3E 
SUNCINE: 29 Festival 
Internacional de Cinema 
del Medi Ambient 

17.000,00 8.000,00 53 15% 2.600 € 

G67455931 
Associació 
AprÒpera 

Festival AprÒpera 47.700,00 9.900,00 53 15% 2.700 € 

G58305335 
Alternativa 
intercanvi amb 
pobles indígenes  

Festival de Cinema 
Indígena - IndiFest 2022 

34.240,86 13.722,22 52 15% 2.700 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Pressupost 
considerat 

Import 
sol·licitat 

Total 
punts 

% 
suport 

Import  
concedit 

G66711557 
Associació de 
música modal a 
Cardedeu 

Festival Labyrinth 
Catalunya 

14.666,67 4.000,00 52 15% 2.200 € 

G67063206 
Fundació Contorno 
Urbano 

Cicle d'Art i 
desenvolupament 
sostenible al Centre 
ecològic cultural 

26.666,67 15.000,00 52 15% 2.700 € 

B09681537 La Otra Orilla S.L. 
Blanc! Festival de 
Disseny 

50.000,00 10.000,00 52 15% 2.700 € 

G17941832 
Associació Cultural 
l'Alternativa 
Empordanesa 

IX Festival Hivernacle 12.178,77 1.800,00 51 15% 1.800 € 

G58822461 
Associació Societat 
Coral Joventut 
Terrassenca 

Festival de cinema One 
Shot 

9.618,00 3.000,00 51 15% 1.500 € 

G08712481 
Associació Cultural 
Recreativa Unió 
Calafina 

Festivals Alta Segarra 76.000,00 15.000,00 50 15% 2.700 € 

G55551667 
Associació Musical 
Kammart 

MontMusic Festival 17.300,00 6.000,00 50 15% 2.600 € 

G67416974 
Col.lectiu de 
música antiga de 
Sant Cugat 

Contratemps, músiques 
històriques, ara! 

53.617,00 15.000,00 50 15% 2.700 € 

 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen 
les següents sol·licituds presentades: 
 
2.1 Per incompliment del termini de presentació de la sol·licitud, segons la base setena 
de la convocatòria: 
 

NIF Nom de l’entitat sol·licitant Nom del cicle o festival 

G65685307 Can Ninot Cicle de titelles de can Ninot a Santa Eulàlia 

 
2.2 Per no ser objecte de la convocatòria i de les bases específiques, segons els 
requisits següents establerts a la base segona de la convocatòria: 
 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Requisit incomplert 

G61936340 
Fundació Privada 
Clavé 

Recuperem la plaça 
2022 

Centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts 
escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la 
literatura. 
Programar un mínim de 3 activitats professionals a la 
demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de 
Barcelona). 

G66775362 
Asociación 
Barcelona Yoga 
Day 

Festival de Yoga de 
Barcelona 

Centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts 
escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la 
literatura. 
Tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de 
Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona). 
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2.3 Per complir els següents motius d’exclusió de suport, segons els requisits 
establerts a la base segona de la convocatòria: 
 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Motiu d’exclusió 

G67290775 
Associació Lumínic 
Festival de 
Fotografia 

Lumínic, Festival de 
Fotografia de Sant 
Cugat del Vallès any 
2022 

Per tractar-se d’un festival amb programació 
que te el suport de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022 a 
través del Catàleg de Serveis adreçat als 
ajuntaments. 

B66317256 Son Canciones SL Murmuris 

Per tractar-se d’un festival amb programació 
que te el suport de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022 a 
través del Catàleg de Serveis adreçat als 
ajuntaments. 

 

2.4 Per no esmenar correctament la documentació requerida segons estableix la base 
vuitena de la convocatòria:  
 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Documentació no aportada correctament 

G66022716 
Associació Tocats 
de jazz 

Estival de jazz 
d'Igualada 

Compromís de l’ajuntament/s del/s 
municipi/s on es celebra el cicle o festival 
signat pel representant legal de 
l’ajuntament. 
Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat 
peticionària (NIF). 

V60625548 
Colla dels Blancs 
de Granollers 

FIMAC 2022 

Compromís de l’ajuntament/s del/s 
municipi/s on es celebra el cicle o festival 
signat pel representant legal de 
l’ajuntament, d’acord amb l’annex pels ens 
locals del model normalitzat. 
Documentació gràfica del cicle o festival de 
l’any 2022 si ja se’n disposa o de l’edició 
anterior que reculli el programa complet de 
forma unitària. 

G63785273 Associació Mecal 

Mecal - Xarxa de difusió 
del curtmetratge als 
municipis de la 
Diputació de Barcelona 
2022 

Documentació gràfica del cicle o festival de 
l’any 2022 si ja se’n disposa o de l’edició 
anterior que reculli el programa complet de 
forma unitària. 

 
2.5  Per no atendre les esmenes requerides en els terminis establerts a la base vuitena 
de la convocatòria:  
 

NIF 
Nom de l’entitat 

sol·licitant 
Nom del cicle o 

festival 
Documentació no aportada en termini 

G65825853 
Associació 
Col·lectiu Mixtur 

FESTIVAL MIXTUR 
2022 

Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s 
on es celebra el cicle o festival signat pel 
representant legal de l’ajuntament, d’acord amb 
l’annex pels ens locals del model normalitzat. 
Programa del festival on es detallin els concerts 
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professionals previstos als municipis de la 
demarcació de Barcelona objecte de 
subvenció. 

 
Tercer. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació 
inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a la base desena de la convocatòria, les 
següents sol·licituds presentades: 
 

NIF Nom de l’entitat sol·licitant Nom del cicle o festival 

G58315953 Ateneu Santcugatenc La Cambra de l'Ateneu 

G58308099 
Centro Cultural Gitano de la Mina, de Sant 
Adrià de Besós 

32 Festival de cante flamenco de La 
Mina 

G58376872 Fundació CEO del Maresme Dissantes 2022 

G66827643 Fundació Cívica Esperanzah EH és nom de Dona 

G63570402 Fundació Privada Cultural de Granollers AC Festival Fantàstik Granollers 

G08595886 Fundació Vidal Fundació Privada VI Turbina: Festival d'arts escèniques 

G61968657 K-LIGRAPHIXXX Valvulas & Ritmos 

G66696147 MantraFest MantraFest 

F08171902 Uniccop Cultural, S.C.C.L. 
Cicle Km.0, espectacles familiars fets 
aquí 

 
Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, segons estableix la 
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària: 

 
Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades per una comissió de valoració 
formada per un professional extern expert en la matèria i dos representants de la Gerència 
de Serveis de Cultura, aplicant els criteris objectius d’atorgament de la subvenció, fixats a la 
base 10 de la convocatòria i les bases específiques.  
 
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts. Les sol·licituds 
que han obtingut una puntuació total igual o superior a 50 punts, han estat considerades 
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix la base 10 de 
la convocatòria i les bases específiques. 
 
Criteris per valorar els cicles i festivals  
 
a) Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la programació artística proposada 

(fins a 30 punts) es valorarà: 
 

a.1) Interès qualitatiu i professional de la programació, fins a 10 punts. 
 
a.2) Aposta per artistes emergents, propostes innovadores i de risc, fins a 5 punts. 
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a.3) Coherència i especialització de la línia de programació, s’ha valorat 
positivament si és un cicle o festival especialitzat en algun àmbit artístic 
concret, gènere o temàtica específica, fins a 5 punts. 

 
a.4) Existència de direcció artística professional, fins a 5 punts. 
 
a.5) Foment de la creació artística, s’ha valorat positivament si el festival realitza 

produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la creació mitjançant 
residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 
punts. 

 
b) Existència i desenvolupament de programes educatius, de programes socials i d’un pla 

de desenvolupament de públics i de comunicació (fins a 25 punts), s’ha valorat: 
 

b.1) Existència i desenvolupament de programes educatius, de programes socials i 
d’un pla de desenvolupament de públics. S’han valorat positivament els 
festivals i cicles que disposen d’un programa educatiu i pedagògic, la 
col·laboració i/o participació d’escoles i la realització d’activitats educatives que 
aprofundeixin en el coneixement de l’àmbit del cicle o festival. Els festivals que 
desenvolupen un programa social o activitats de dinamització comunitària, així 
com el treball de proximitat amb l'entorn i el teixit associatiu local. Els projectes 
que afavoreixen la participació i el benestar dels col·lectius i persones amb 
discapacitat, en risc d'exclusió social i/o que pateixen malalties mentals. Els 
projectes que incorporen en la seva proposta serveis d'accessibilitat 
(subtitulació, audiodescripció, llengua de signes, etc.). Els festivals i cicles que 
disposen d’un pla de desenvolupament de públics i incorporen en la proposta 
diferents estratègies de creació, promoció i fidelització de públics, fins a 15 
punts 

 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions s’ha considerat 
especialment les activitats que tenen lloc a la demarcació de Barcelona, 
exceptuant la ciutat de Barcelona. 

 
b.2) Existència i desenvolupament d’un pla de comunicació, s’ha valorat 

positivament l’existència i coherència del pla de comunicació i l’execució 
d’estratègies de comunicació i màrqueting (disposar de web pròpia del cicle o 
festival, l’ús de xarxes socials i altres accions de comunicació i difusió), fins a 
10 punts. 

 

c) Projecció territorial, gestió del projecte, trajectòria professional i grau d’estabilitat del 
festival (fins a 20 punts) s’ha valorat: 

 

c.1) Projecció territorial. S’ha valorat la repercussió del festival al territori (nombre i 
procedència dels assistents, estudis d’impacte, etc.) i la col·laboració amb 
institucions i agents professionals. S’han considerat positivament els cicles o 
festivals que es realitzen a municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb 
baixa densitat de població, i els cicles o festivals que es realitzen a més d’un 
municipi, fins a 10 punts. 
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c.2) Gestió del projecte i trajectòria professional. S’ha valorat la professionalitat de 
l'estructura organitzativa del festival (l’experiència i  trajectòria dels 
professionals que integren l’equip organitzador i l'esforç en la contractació de 
personal per a l'organització del festival). S’han valorat positivament projectes 
que incorporen la sostenibilitat ambiental i/o la gestió mediambiental en la 
proposta i aquells que integren la perspectiva de gènere en el seu plantejament 
i desenvolupament, fins a 5 punts 

 
c.3) Grau d’estabilitat, consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre 

d’edicions del mateix, fins a 5 punts. 
 

Nombre edicions Punts 

25 o més edicions 5 

Entre 20 i 24 edicions 4 

Entre 15 i 19  edicions 3 

Entre 10 i 14 edicions 2 

Entre 3 i 9 edicions 1 
 

d) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts) s’ha valorat: 
 

d.1) Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, s’ha valorat positivament si 
tenen un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes 
(caixets, infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i 
coherent amb la proposta presentada. S’ha valorat el grau de finançament per 
part de l’ajuntament o ens local del municipi on es realitza l’esdeveniment, fins 
a 10 punts 

 

d.2) Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, 
fins a 5 punts. 

 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts 
d’autofinançament 

Igual o superior al 50% del pressupost total 5 punts 

Entre el 40 i el 49’9% del pressupost total 4 punts 

Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total 3 punts 

Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total 2 punts 

Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total 1 punt 

 
e) Volum de la programació artística professional (fins a 10 punts) s’ha valorat:  

 

Nombre d’exposicions i/o 
intervencions d’arts visuals 

Nombre de 
funcions d’arts 

en viu (1) 

Nombre de 
sessions de 

cinema 
(2) 

Punts 

16 o més 21 o més 41 o més 10 

14 -15 19 - 20 36 - 40 9 

12 -13 17 - 18 31 - 35 8 

10 -11 15 - 16 26 - 30 7 

8 - 9 13 - 14 21 - 25 6 
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Nombre d’exposicions i/o 
intervencions d’arts visuals 

Nombre de 
funcions d’arts 

en viu (1) 

Nombre de 
sessions de 

cinema 
(2) 

Punts 

7 11 - 12 16 - 20 5 

6 9 -10 11 - 15 4 

5 7 - 8 9 - 10 3 

4 5 - 6 7 - 8 2 

3 3 - 4 3 - 6 1 

 
(1) En el cas de les obres breus (amb una durada inferior 30 minuts)  i les lectures 

dramatitzades 2 funcions s’equiparen a 1 funció d’arts en viu. 
(2) En el cas de curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una 

mateixa sessió (d'una durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts) s'equipara 
a un llargmetratge. 

 
S’entén per programació professional el conjunt de manifestacions artístiques que van a 
càrrec de creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o 
formació acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional més enllà 
de l’àmbit local. 
 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només s’ha considerat la 
programació professional que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de 
Barcelona. 

 
Alhora de valorar les sol·licituds, dels cicles o festivals que esdevenen a la ciutat de 
Barcelona i que s’estenen simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de 
Barcelona, s’ha considerat l’activitat dels municipis dels quals s’ha lliurat l’annex de 
compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra el cicle, requisit que s’estableix a 
la base segona i base sisena punt 9. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF 
Nom de 
l’entitat 

sol·licitant 

Nom del cicle o 
festival 

criteri a criteri b criteri c criteri d 
criteri 

e 
Total 
punts a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 c1 c2 c3 d1 d2 

B61008587 
PLANETA MED 
SL 

DOCSBARCELONA, 
Festival 
Internacional de 
Cinema 
Documental-
DOCSBARCELONA 
A PROP 

9 4 5 5 4 10 10 9 4 5 7 5 7 84 

G65180366 
Associació 
Amics del Circ 
Cric 

Festival CIRC CRIC 
- Cicle de Primavera 

8 3 5 5 3 11 8 8 3 2 9 4 10 79 

G64243132 
Associació 
Artística Triskel 

Festival EVA, en veu 
alta 

8 4 5 5 3 11 9 8 3 3 6 2 10 77 
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NIF 
Nom de 
l’entitat 

sol·licitant 

Nom del cicle o 
festival 

criteri a criteri b criteri c criteri d 
criteri 

e 
Total 
punts a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 c1 c2 c3 d1 d2 

G65154445 
Associació 
República de la 
cultura 

XXVII Barnasants 
2022 

9 4 5 5 3 4 9 6 3 5 8 5 10 76 

G64330533 

Fundació 
Privada Festival 
Cinema de 
Muntanya de 
Torelló 

40è Festival de 
Cinema de 
Muntanya de Torelló 

8 3 5 4 3 9 8 7 4 5 7 5 8 76 

G65582215 
Associació és 
Llegenda 

Festival de 
Llegendes de 
Catalunya 

8 3 4 4 4 11 9 7 3 2 7 3 10 75 

G66752635 
Associació 
l'Antic Manresa 

Festival Artístic del 
barri antic de 
Manresa (FABA 
2022) 

8 4 4 4 3 10 8 4 4 1 7 5 10 72 

G63438824 
CLAM Societat i 
Cinema 

18a Edició del 
CLAM, Festival 
Internacional de 
Cinema Social de 
Catalunya 

7 3 4 4 3 12 9 7 3 3 8 3 6 72 

G66250358 
Associació 
Bioritmo 

Festival Bioritme 
2022 

7 3 3 4 1 7 8 9 5 1 8 5 10 71 

B67244061 
Cultura Tangent 
S.L. 

Píndoles - teatre 
breu en espais vius 

7 5 4 5 5 9 8 7 3 1 7 0 10 71 

G25720038 

Associació 
Festival de 
Música Antiga 
dels Pirineus 

11è Festival de 
Música Antiga dels 
Pirineus 

9 4 4 5 3 12 8 9 3 2 8 0 3 70 

G58153016 
Ateneu 
Santfeliuenc 

Cicle ContraBaix 7 3 4 4 3 10 9 7 3 4 6 1 9 70 

G64365026 
Entitat Cultural i 
Festiva Can 
Pistraus 

El Tingladu 2022 7 4 3 2 1 7 9 8 4 3 8 5 9 70 

G06811335 

Fundació 
Espurnes 
Barroques. 
Música i 
Experiències al 
Territori Barroc 

Festival Espurnes 
Barroques 2022. 
Llum Barroca 

8 2 4 4 4 12 9 8 3 1 9 2 4 70 

B65374050 
NOUCINEMART 
SLU 

D'A Film Festival 
Barcelona 

9 3 2 5 3 9 9 10 4 2 8 0 6 70 

G63923965 
Associació 
d'Amics de la 
Música d'Avinyó 

TeMA. Festival de 
Creativitat Musical 
d'Avinyó - 20è 
aniversari 

7 4 4 5 3 10 8 7 3 4 7 5 2 69 

G66857459 
Associació Fred 
Cultural 

Fred Festival 2022 6 4 3 4 1 9 9 5 4 1 7 5 10 68 

G59590570 

Fundació 
Cultura Privada 
Caixa de 
Terrassa 

CICLE TARDOR EN 
DANSA 2022 

8 1 4 4 3 9 6 6 4 5 8 5 5 68 

G58860081 
Centre Social 
Ribetà de Sant 
Pere de Ribes 

MONOCICLE 2022 6 3 3 4 3 7 8 6 3 2 7 5 10 67 
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NIF 
Nom de 
l’entitat 

sol·licitant 

Nom del cicle o 
festival 

criteri a criteri b criteri c criteri d 
criteri 

e 
Total 
punts a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 c1 c2 c3 d1 d2 

G65098303 
Associació 
Juvenil Sabadell 
Sona Jove 

EMBASSA'T 2022 7 3 3 2 1 7 9 7 3 2 7 5 10 66 

G58867862 
Art Barcelona - 
Associació de 
Galeries 

Barcelona Gallery 
Weekend 2022 

8 4 4 4 1 8 9 7 4 1 8 2 4 64 

G66320680 
Voraviu 
Produccions 
Culturals 

Festival Cantilafont 
2022 

7 2 3 4 2 6 9 7 4 2 9 5 4 64 

G66969049 
Associació 
Lonestar Cultura 

RBLS Festival 
Teatre Jove 

7 4 5 4 3 8 7 7 4 1 5 4 4 63 

B65056129 
Obres i Seveis 
Elmar SL 

Mediterranean 
Guitar Festival 

8 3 5 4 3 5 6 4 3 1 6 5 10 63 

G43993914 
Asociación 
Derechos en 
Acción 

Festival de Cinema i 
Drets Humans de 
Barcelona 

6 3 4 4 2 8 7 5 3 3 4 3 10 62 

G62694013 
Associació 
Cultural 
Modiband 

El Meu Primer 
Festival 2022 

8 3 4 5 2 9 8 7 3 3 4 2 4 62 

F16993537 Eh! Coop SCCL Festival Esperanzah 7 3 2 4 2 9 9 7 3 2 7 3 4 62 

G59439794 
Fundació 
l'Atlàntida 

Festival Clàssica 
Jove 

7 4 4 4 3 10 6 7 3 1 4 5 4 62 

G05489695 Passatge Insòlit Passatge Insòlit 8 2 4 4 2 5 8 5 3 3 8 0 10 62 

V67469189 
LIVING LIVE, 
A.I.E. 

Festival Arts d'estiu 
Pineda de mar 

7 2 2 0 0 5 8 8 3 2 9 5 10 61 

F08310013 

Promotora de 
mitjans 
audiovisuals 
SCCL 

30a Mostra 
Internacional de 
Films de Dones de 
Barcelona 

7 3 4 4 1 8 8 7 3 5 7 0 4 61 

G66428699 Associació AMF AMFest 2022 7 3 3 4 1 2 7 6 4 2 5 5 10 59 

G66276122 
Associació 
Civitas Cultura 

Festival Arts per la 
Vida. Monestir de 
Sant Llorenç i xarxa 
de romànic viu del 
Berguedà 

7 3 3 4 2 5 5 5 3 1 6 5 10 59 

G67384586 
Associació 
Cultural 
Panòptic 

4a edició del 
Panòptic - Festival 
de Cinema de 
Mataró 

9 4 4 4 2 10 8 6 3 1 6 0 2 59 

B63764328 
Arsènic Creació, 
SL 

Microteatre 5 5 3 4 3 7 4 5 2 1 4 5 10 58 

G66431255 
Associació 
Interseccions 

IF Barcelona 2022 8 3 5 4 4 7 7 4 3 1 7 3 2 58 

G59809665 

Associació 
Tantàgora 
Serveis 
Culturals 

Flic Festival Vic 6 3 4 4 3 10 8 5 3 1 5 3 3 58 

G66055286 

Fundació 
Especial Antiga 
Caixa Sabadell 
1859 

Fresc Festival 2022 6 1 2 4 0 7 8 6 3 1 7 5 8 58 
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NIF 
Nom de 
l’entitat 

sol·licitant 

Nom del cicle o 
festival 

criteri a criteri b criteri c criteri d 
criteri 

e 
Total 
punts a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 c1 c2 c3 d1 d2 

G62731096 
Joventuts 
musicals de 
Moià 

Festival 
Internacional de 
Música Francesc 
Viñas de Moià 

7 3 4 4 3 7 5 4 2 5 6 5 3 58 

B62903885 
Mago Audio 
Visual 
Production SL 

Cinema Lliure a la 
Platja 

6 3 3 4 1 7 8 7 4 1 6 5 3 58 

G65536831 
Associació 
Cultural Nowa 
Reggae 

Nowa Reggae 
Festival 2022 

7 3 5 3 1 4 7 5 2 3 8 5 4 57 

G63197529 
Acción Kon 
Ganas 

Festival de 
curtmetratges del 
Masnou. Fascurt 

7 3 3 4 2 6 8 6 3 4 6 1 3 56 

G65023004 
Associació 
Cultural 
Itineràncies 

Festival Itineràncies 7 4 3 4 3 10 4 6 3 2 5 0 4 55 

G66159336 

Associació 
Cultural Difusió 
Cinema nord-
americà 

Americana Film Fest 
- Route 66 

8 3 4 4 0 7 8 7 4 1 2 0 6 54 

G62432794 

Associació per 
la Música 
d'Orgue de 
Cabrera de Mar 

XXXII Cicle de 
Concerts d'Orgue a 
Cabrera de Mar 
2022 

7 3 4 4 1 8 2 6 2 5 6 4 2 54 

J64300296 
La Portadora 
d'Art SCP 

Festival Test a 
Gironella 2022 

6 5 4 4 2 6 7 7 3 1 8 0 1 54 

G65708760 ACCIONS 3E 

SUNCINE: 29 
Festival 
Internacional de 
Cinema del Medi 
Ambient 

7 3 4 4 1 7 7 5 3 5 4 2 1 53 

G67455931 
Associació 
AprÒpera 

Festival AprÒpera 6 2 4 4 4 7 5 5 2 1 7 5 1 53 

G58305335 

Alternativa 
intercanvi amb 
pobles 
indígenes 

Festival de Cinema 
Indígena - IndiFest 
2022 

7 2 4 4 2 7 8 6 5 3 3 0 1 52 

G66711557 
Associació de 
música modal a 
Cardedeu 

Festival Labyrinth 
Catalunya 

8 3 4 4 3 9 6 0 3 1 6 4 1 52 

G67063206 
Fundació 
Contorno 
Urbano 

Cicle d'Art i 
desenvolupament 
sostenible al Centre 
ecològic cultural 

9 4 4 4 4 10 4 4 3 1 3 0 2 52 

B09681537 
La Otra Orilla 
S.L. 

Blanc! Festival de 
Disseny 

4 2 5 3 0 8 8 6 2 2 6 5 1 52 

G17941832 

Associació 
Cultural 
l'Alternativa 
Empordanesa 

IX Festival 
Hivernacle 

6 3 3 3 0 5 8 5 3 1 7 4 3 51 

G58822461 

Associació 
Societat Coral 
Joventut 
Terrassenca 

Festival de cinema 
One Shot 

7 3 4 4 2 7 6 4 3 3 5 2 1 51 
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NIF 
Nom de 
l’entitat 

sol·licitant 

Nom del cicle o 
festival 

criteri a criteri b criteri c criteri d 
criteri 

e 
Total 
punts a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 c1 c2 c3 d1 d2 

G08712481 

Associació 
Cultural 
Recreativa Unió 
Calafina 

Festivals Alta 
Segarra 

6 3 2 4 2 6 3 6 2 1 7 5 3 50 

G55551667 
Associació 
Musical 
Kammart 

MontMusic Festival 7 4 3 4 3 8 4 6 3 1 5 0 2 50 

G67416974 
Col·lectiu de 
música antiga 
de Sant Cugat 

Contratemps, 
músiques 
històriques, ara! 

8 2 4 4 3 7 5 4 3 1 6 0 3 50 

G58315953 
Ateneu 
Santcugatenc 

La Cambra de 
l'Ateneu 

7 3 3 4 1 3 6 5 2 1 6 3 4 48 

G63570402 

Fundació 
Privada Cultural 
de Granollers 
AC 

Festival Fantàstik 
Granollers 

6 2 4 3 1 5 5 4 2 2 7 4 3 48 

G61968657 
K-
LIGRAPHIXXX 

Valvulas & Ritmos 5 4 4 0 2 5 3 3 2 3 3 4 10 48 

F08171902 
Uniccop 
Cultural, 
S.C.C.L. 

Cicle Km.0, 
espectacles familiars 
fets aquí 

7 2 4 4 0 7 7 4 3 1 6 1 2 48 

G58376872 
Fundació CEO 
del Maresme 

Dissantes 2022 6 2 1 4 2 7 4 5 3 2 4 5 2 47 

G66827643 
Fundació Cívica 
Esperanzah 

EH és nom de Dona 6 2 2 3 1 8 3 6 3 1 4 5 3 47 

G58308099 

Centro Cultural 
Gitano de la 
Mina, de Sant 
Adrià de Besós 

32 Festival de cante 
flamenco de La Mina 

7 2 4 0 0 6 3 6 3 5 9 0 1 46 

G08595886 
Fundació Vidal 
Fundació 
Privada 

VI Turbina: Festival 
d'arts escèniques 

5 3 2 4 4 5 4 5 2 1 5 0 3 43 

G66696147 MantraFest MantraFest 4 2 3 3 0 2 4 2 2 1 5 4 5 37 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport segons estableix la convocatòria i les bases 
específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es 
determina de la següent manera: 
 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 
30% del cost del cicle o festival al territori. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del 
cost del cicle o festival al territori. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del 
cost del cicle o festival al territori. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del 
cost del cicle o festival al territori. 
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S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000 €, sempre i quan 
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la 
quantitat de 15.000 €. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’han inclòs despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat superiors al 25% del total del pressupost del projecte, no s han tingut 
en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. En aquests casos s’ha ajustat el pressupost 
considerat, reduint les despeses de personal, per tal d’ajustar-les al 25%. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevenen a la ciutat de Barcelona i que s’estenen 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només son 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). 
 
Atenent a la disponibilitat pressupostària i tal i com es recull al tercer paràgraf de la base 
dotzena de la convocatòria, s’ha establert un import màxim de suport en cadascun dels 
trams de puntuació, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria: 

 

 Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà 
el 30% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 
14.400 €. 

 

 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% 
del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 9.100 €. 

 

 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% 
del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 6.200 €. 

 

 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% 
del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 2.700 €. 

 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat, 
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
S’ha procedit a l’arrodoniment a l’alça dels ajuts atorgats en múltiples de 100. 

 

Cinquè. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
acord de Junta de Govern numero 87 de data 24 de febrer de 2022, en la quantia total 
de seixanta-cinc mil vuit-cents euros (65.800 EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901, per tal què el crèdit torni a estar com a 
disponible i, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que correspon en funció dels tipus d’ens beneficiari. 
 
Sisè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents trenta-quatre mil dos-cents euros (234.200.- EUR), a càrrec de  
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 del pressupost de despeses de 2022 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
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NIF Entitat 
Import 

concedit 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 
G05489695 Passatge Insòlit 6.200 € 2203002158.1 

G06811335 
Fundació Espurnes Barroques. Música i 
Experiències al Territori Barroc 

9.100 € 2203002158.2 

G08712481 Associació Cultural Recreativa Unió Calafina 2.700 € 2203002158.3 

G17941832 Associació Cultural l'Alternativa Empordanesa 1.800 € 2203002158.4 

G25720038 
Associació Festival de Música Antiga dels 
Pirineus 

9.100 € 2203002158.5 

G43993914 Asociación Derechos en Acción  6.200 € 2203002158.6 

G55551667 Associació Musical Kammart 2.600 € 2203002158.7 

G58153016 Ateneu Santfeliuenc 9.100 € 2203002158.8 

G58305335 Alternativa intercanvi amb pobles indígenes  2.700 € 2203002158.9 

G58822461 
Associació Societat Coral Joventut 
Terrassenca 

1.500 € 2203002158.10 

G58860081 Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes 6.200 € 2203002158.11 

G58867862 Art Barcelona - Associació de Galeries 6.200 € 2203002158.12 

G59439794 Fundació l'Atlàntida 6.200 € 2203002158.13 

G59590570 Fundació Cultura Privada Caixa de Terrassa 6.200 € 2203002158.14 

G59809665 Associació Tantàgora Serveis Culturals  2.700 € 2203002158.15 

G62432794 
Associació per la Música d'Orgue de Cabrera 
de Mar 

1.400 € 2203002158.16 

G62694013 Associació Cultural Modiband 3.900 € 2203002158.17 

G62731096 Joventuts musicals de Moià 2.700 € 2203002158.18 

G63197529 Acción Kon Ganas 2.700 € 2203002158.19 

G63438824 CLAM Societat i Cinema 9.100 € 2203002158.20 

G63923965 Associació d'Amics de la Música d'Avinyó 6.200 € 2203002158.21 

G64243132 Associació Artística Triskel 9.100 € 2203002158.22 

G64330533 
Fundació Privada Festival Cinema de 
Muntanya de Torelló 

9.100 € 2203002158.23 

G64365026 Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus 9.100 € 2203002158.24 

G65023004 Associació Cultural Itineràncies 2.700 € 2203002158.25 

G65098303 Associació Juvenil Sabadell Sona Jove 6.200 € 2203002158.26 

G65154445 Associació República de la cultura 9.100 € 2203002158.27 

G65180366 Associació Amics del Circ Cric  9.100 € 2203002158.28 

G65536831 Associació Cultural Nowa Reggae 2.700 € 2203002158.29 

G65582215 Associació és Llegenda  9.100 € 2203002158.30 

G65708760 ACCIONS 3E 2.600 € 2203002158.31 

G66055286 
Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 
1859 

2.700 € 2203002158.32 

G66159336 
Associació Cultural Difusió Cinema nord-
americà 

2.700 € 2203002158.33 

G66250358 Associació Bioritmo 9.100 € 2203002158.34 

G66276122 Associació Civitas Cultura 2.700 € 2203002158.35 

G66320680 Voraviu Produccions Culturals 6.200 € 2203002158.36 

G66428699 Associació AMF 2.700 € 2203002158.37 

G66431255 Associació Interseccions 2.700 € 2203002158.38 

G66711557 Associació de música modal a Cardedeu 2.200 € 2203002158.39 

G66752635 Associació l'Antic Manresa 7.000 € 2203002158.40 

G66857459 Associació Fred Cultural 6.200 € 2203002158.41 
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NIF Entitat 
Import 

concedit 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 
G66969049 Associació Lonestar Cultura 6.200 € 2203002158.42 

G67063206 Fundació Contorno Urbano 2.700 € 2203002158.43 

G67384586 Associació Cultural Panòptic 2.400 € 2203002158.44 

G67416974 Col.lectiu de música antiga de Sant Cugat 2.700 € 2203002158.45 

G67455931 Associació AprÒpera 2.700 € 2203002158.46 

Total 234.200 € 
 

 
Setè. APROVAR l’autorització de crèdit per un import total de seixanta-cinc mil vuit-
cents euros (65.800.- EUR), com a conseqüència de la redistribució de la quantia que 
correspon assignar a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 prevista 
inicialment en la convocatòria per a empreses, condicionat a l’aprovació de la reducció 
de l’autorització de la despesa prevista a l’acord cinquè. 
 
Vuitè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de seixanta-cinc mil vuit-cents euros (65.800.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/47901 del pressupost de despeses de 2022 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall, tot condicionant-ho a 
l’aprovació de l’autorització de crèdit de l’acord anterior: 
 

NIF Ens 
Import 

concedit 
Operació 

comptable pendent 

B09681537 La Otra Orilla S.L. 2.700 € Condicionat acord anterior 
B61008587 PLANETA MED SL 14.400 € Condicionat acord anterior 
B62903885 Mago Audio Visual Production SL 2.700 € Condicionat acord anterior 
B63764328 Arsènic Creació,SL 1.900 € Condicionat acord anterior 
B65056129 Obres i Serveis Elmar SL 6.000 € Condicionat acord anterior 
B65374050 NOUCINEMART SLU 9.100 € Condicionat acord anterior 
B67244061 Cultura Tangent S.L. 9.100 € Condicionat acord anterior 
F08310013 Promotora de mitjans audiovisuals SCCL 6.200 € Condicionat acord anterior 
F16993537 Eh! Coop SCCL 6.200 € Condicionat acord anterior 
J64300296 La Portadora d'Art SCP 1.300 € Condicionat acord anterior 
V67469189 LIVING LIVE, A.I.E. 6.200 € Condicionat acord anterior 

Total 65.800 € 
 

 
Novè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, com a màxim, el 31 de març de 2023, d’acord amb la clàusula 21 de la 
convocatòria aprovada. 
 
Desè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
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Onzè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com 
recull la clàusula 14 de la convocatòria.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i projectes per al 
desenvolupament cultural local”, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/13063).- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

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

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

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

 
5. En data 8 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Cultura, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es 
pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals no disposa dels recursos humans ni 

materials suficients per realitzar aquestes tasques, sense que les seves funcions es 
vegin menyscabades, i no es creu convenient l’ampliació dels medis personals o 
materials per a la prestació d’aquest servei. Per aquesta raó, es considera 
necessari procedir a la contractació externa. 

 
7. L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals té previst iniciar la tramitació d’una licitació 

pública mitjançant un acord marc per a l’elaboració de les actuacions corresponents 
al recurs Plans i projectes per al desenvolupament cultural local. Atenent a la 
circumstància que l’esmentada licitació encara no s’ha iniciat, i amb l’objectiu de 
poder atendre les sol·licituds rebudes del recurs tècnic esmentat ofertat al Catàleg 
XGL 2022, s’ha considerat d’interès i, de manera excepcional, contractar les 
prestacions professionals per dur a terme la realització de les actuacions 
corresponents al recurs Plans i projectes per al desenvolupament cultural local, 
conforme el règim aplicable als contractes menors de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
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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. 6212/2022, de 26 de maig, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. 
Cabrera 
de Mar 

P0802900A 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Suport en el 
desplegament 
del pla d’acció 

cultural 

202210047979 22/Y/329114 40 30 10 80 

Aj. de 
Sant 

Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos per 
a un nou 

equipament 
escènic públic 

202210058619 22/Y/329118 40 25 10 75 

Aj. Santa 
Perpètua 

de 
Mogoda 

P0826000B 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos del 
nou 

equipament 
cultural del 

Vapor Aranyó 

202210035744 22/Y/329117 40 25 10 75 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Criteris de 
selecció de 
propostes 

artístiques per 
als espais 

escènics de 
Can Gassol i 

Cafè Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de 
Sitges 

P0827000A 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos per 
al nou Centre 

Cívic La 
Granja II 

202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

Aj. de 
Torelló 

P0828500I 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Desenvolupa-
ment del pla 

d’usos de 
l’equipament 

de la b blioteca 
del barri de 
Montserrat 

202210070903 22/Y/329116 30 30 10 70 

Aj. de 
Sant Feliu 

de 
Codines 

P0820900I 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Diagnosi de la 
dinàmica 

cultural del 
Centre Cívic 
La Fonteta 

202210005677 22/Y/329111 30 25 10 65 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Informe 
d’avaluació i 
impacte del 

Festival 
Revela’t 2022 

202210014225 22/Y/329113 35 30 0 65 

Aj. de Vic P0829900J 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos del 
Convent del 

Carme (Espai 
Triadú) 

202210023247 22/Y/329110 25 35 0 60 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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

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

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Aj. Sant 
Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 
Ciutat enVers 202210018271 

Desestimada per 
falta de resposta 
dins termini d’un 

requeriment 
d’esmena 

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Recursos a la 
creació Vic 

202210023229 
Desistida 

explícitament per 
l’ens 

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Adequació a 
l’espai Orfeó 

202210023237 
Desistida 

explícitament per 
l’ens 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació definitiva, de l’ajut 
econòmic “Espai de lectura del Barri d’Almeda (Biblioteca Almeda)” 
(19/X/278243) per un import de 600.000 €, a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern en sessió de 12 de març de 
2020 (Exp. núm.  2019/19953).- 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. Per Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 (registre d’acords 

núm. 130/2020) es va aprovar la formalització de l’actuació Espai de lectura del 
barri d’Almeda (Biblioteca Almeda) i, en conseqüència, es va atorgar el següent 
recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri d’Almeda (Biblioteca Almeda)  

Codi XGL 19/X/278243 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 
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2. Al mateix Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 (registre 

d’acords núm. 130/2020) es va aprovar la formalització de l’actuació Espai de 
lectura del barri d’Almeda (Biblioteca Almeda) mitjançant conveni específic, 
aprovant-se la minuta del conveni. 

 
3. En data 18 de desembre de 2020 es va formalitzar el conveni específic que regula 

l’actuació Espai de lectura del barri d’Almeda (Biblioteca Almeda) (registre de 
convenis 651/2020). 

 
4. Per Acord de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 (registre 

d’acords núm. 636/2020) es van ratificar els terminis d’execució i justificació 
inicialment previstos pel que fa a l’actuació Espai de lectura del barri d’Almeda 
(Biblioteca Almeda) com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis 
dels procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració de 
l’estat d’alarma. Els terminis d’execució i justificació són els següents: 

 
Termini d’execució: de l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2020. 
Termini de justificació: Fins el 31 de març de 2021. 

 
5. En data 15 d’octubre de 2021, per decret de la Presidència s’aprovà la revocació 

total i de manera provisional de l’ajut econòmic “Espai de lectura del barri d’Almeda 
(Biblioteca Almeda)” (19/X/278243), per un import de sis-cents mil euros  
(600.000.- EUR) a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, concedit per Acord de la 
Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2020 (registre d’acords 
130/2020), ja que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat havia incomplert les 
obligacions previstes en els acords d’aprovació de la subvenció i es va habilitar un 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació per tal que l’ens pogués al·legar el que estimés pertinent. 

 
6. Atès que el 5 de novembre de 2021 es va rebre un escrit d’al·legacions per part de 

l’Ajuntament de Cornellà que consta a l’expedient. 
 
7. En data 9 de juny de 2022, la cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, emet 

el següent informe desestimant les al·legacions presentades per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat: 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 ------- 

2019 ------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 
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“INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ DE L’AJUT 
ECONÒMIC CONCEDIT EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA 
XARXA DE GOVERN LOCALS 2016-2019 
 
Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord “Espai de lectura del barri d’Almeda”, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb una aportació de 600.000 €. Aquest ajut es va 
formalitzar per acord de la Junta de Govern en data 12 de març de 2020 (registre d’acords 
núm. 130/2020), mitjançant conveni específic, aprovant-se la minuta del conveni en 
l’esmentat acord. El conveni va ser formalitzat finalment el 18 de desembre de 2020 
(registre de convenis 651/2020). 
 
El passat 15 d’octubre de 2021 per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
(Decret núm. 11209) es va aprovar inicialment la revocació de l’ajut econòmic concedit a 
l’Ajuntament de Cornellà en el marc de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Govern 
Locals 2016-2019, (expedient 2019/19953), de 600.000€, per la construcció de l’espai de 
lectura al barri d’Almeda d’aquest municipi, per no haver presentat dins de termini la 
justificació corresponent. En la resolució que acorda la revocació total provisional de l’ajut 
s’atorga un termini d’audiència de quinze dies hàbils des del dia següent al de la recepció de 
la notificació per poder al·legar allò que l’Ajuntament consideri oportú. 
 
En data 5 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Cornellà va presentar un escrit 
d’al·legacions aclarint el retard en la presentació de la documentació necessària per a la 
justificació de la subvenció. L’Ajuntament addueix que l’obra va ser realitzada dins del 
termini d’execució establert; que l’obra es va realitzar a través d’un conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de Cornellà i l’AMB de Barcelona, per el qual l’AMB va assumir l’adjudicació de 
l’obra, l’avançament dels pagaments de les certificacions i també va contribuir al seu 
finançament; que la data de pagament de les certificacions sempre és posterior a la data 
d’execució de l’obra; i s’ha considerat la data d’execució el període que figura en la 
certificació, no la data del seu pagament, que com a mínim es realitza uns 60 dies després; 
que la tramitació del conveni es va fer tenint en compte els períodes previstos, sense 
comptar amb el que va representar la gestió dels terminis d’execució, i les suspensions 
temporals de terminis derivats de l’Estat d’Alarma, entenent que es podia acollir a la 
modificació dels terminis màxims d’execució i de justificació de les instruccions d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
aprovades per la resolució de la presidència numero 1022/20 de 29 d’octubre, i que la 
presentació de la justificació es va fer atenent els terminis generals; i finalment, que el 31 de 
març de 2021 es va enviar una sol·licitud de pròrroga de l’esmentada justificació adduint que 
“Les certificacions i factures d'aquesta obra anteriors al 31 de desembre de 2020, estan per 
sobre dels 3.000.000 d'Euros, i ja estan pagats al contractista per l'AMB. I emeses les 
corresponents factures a l'Ajuntament, per un import al voltant del 1.398.660,48 Euros. Les 
quanties pel seu pagament estaven contemplades en el pressupost municipal de 2020, 
atenent les obligacions que figuren en el conveni i l’addenda subscrits amb l'esmentada 
Entitat. Es pot presentar la justificació de l'obra però no el pagament efectuat per aquest 
Ajuntament, perquè per diferents raons no es va poder fer efectiu l'exercici anterior (la gestió 
econòmica i administrativa en la situació de la pandèmia ho ha dificultat), i s'ha incorporat al 
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present pressupost en els darrers dies, i es podrà pagar previsiblement durant el mes d'abril 
de 2021. “ 
 
Vistes les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cornellà, des d’aquesta Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals es fan les següents consideracions: 
 

 Que la Diputació de Barcelona va aprovar la minuta del conveni mitjançant Acord 
adoptat per la Junta de Govern de 12 de març de 2020 (Registre d’acords: 130/2020), 
però l’Ajuntament de Cornellà no va signar-lo fins al 12 de desembre de 2020 tot i 
diversos advertiments de la difícil gestió de l’expedient. 

 Que, tot i el difícil context de l’any 2020 pel que fa a la declaració de l’estat d’alarma i 
lamentant que es confonguessin els  acords de caràcter general pel que fa a 
l’ampliació de terminis i modificacions de les instruccions de gestió de les Meses de 
Concertació, aquest ajut es regeix per el conveni específic formalitzat per ambdues 
parts i la ratificació de terminis d'execució i justificació del referit ajut adoptada per la 
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data de 26 de novembre de 2020 
(número de registre 636/2020), com a conseqüència de la represa del còmput de 
terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració 
de l'estat d'alarma. En conseqüència, el període d’execució s’estenia des de l’1 de 
gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2020 i el període de justificació abastava 
des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de març de 2021. 

 Que la normativa reguladora de les Meses de Concertació i el conveni específic 
formalitzat per ambdues parts regulaven la possibilitat de demanar una pròrroga de 
terminis abans del seu venciment i que l’ens destinatari havia d’informar a la Diputació 
abans del 31 d’octubre de 2020, cas que no pogués executar i justificar la despesa en 
els terminis previstos. L’Ajuntament de Cornellà no va presentar la sol·licitud de 
pròrroga de justificació fins el 31 de març del 2021, fet pel qual no es va poder 
valorar. 

 Que finalment, l’Ajuntament de Cornellà va presentar la justificació fora de termini el 
17 de juny de 2021, declarant no haver reconegut l'obligació de pagament del 
cofinançament de les certificacions d'acord amb els compromisos adquirits en el 
conveni i la seva addenda subscrits amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la 
construcció i finançament d'aquestes obres, fets tots aquests que fan impossible 
poder acceptar la justificació. 

 
Per tot l’exposat, des de la Oficina d’Estudis i Recursos Culturals es considera  pertinent 
desestimar les al·legacions presentades i proposa la revocació definitiva de l’ajut econòmic.” 

 
8. Vist que la Diputació de Barcelona no ha efectuat cap reajustament pressupostari 

per incorporar crèdit al pressupost de l’exercici 2022 en relació amb aquest 
expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atès el que disposa l’article 20.1.a) en relació amb l’article 28, apartats 1 i 2, de les 

Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per decret de la Presidència de data 
26 d’octubre de 2016, publicat al BOPB de Barcelona de data 31 d’octubre de 2016. 
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2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 
3. Vist l’apartat 3.5.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. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de la liquidació definitiva de Meses de concertació, per delegació 
de la Presidència.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció, per delegació de la Presidència, de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. DESESTIMAR, per delegació de la Presidència, les al·legacions presentades 
per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el dia 5 de novembre de 2021 al decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de 15 d’octubre de 2021 (registre de 
resolucions 11209/2021), pel qual es revocava inicialment el recurs següent: 
 

Ens NIF Actuació Codi XGL 
Motivació 

desestimació 

Aj. Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Espai de lectura del 
barri d’Almeda 
(Biblioteca Almeda) 

19/X/278243 

Incompliment dels 
pactes establerts en 
el conveni i acords 
específics reguladors  

 
Segon. REVOCAR definitivament i en la seva totalitat la concessió del recurs que 
s’indica en aquest apartat, atorgat en el marc de les Meses de Concertació de la Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Espai de lectura del barri d’Almeda (Biblioteca Almeda) 

Núm. PMT 1640017621 

Codi XGL 19/X/278243 

Tipus de recurs Meses de Concertació 2016-2019 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Aportació de la  
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació Anualitat Import (EUR) 

 2020 600.000 € 

Import avançat 0 € 

Import no justificat 600.000 € 

Import a reintegrar 0 € 
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Tercer. COMUNICAR el present acte a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.” 
 

61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’estimació 
parcial de les al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació 
definitiva, per delegació de la Presidència, de l’ajut econòmic “Construcció espai 
de lectura al barri Fontsanta-Fatjó” (19/X/278241), a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020, 
per un import total de 330.661,49 € i revocar 269.338,51 € (Exp. núm. 
2019/19945).- 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. Per Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 (registre d’acords 

núm. 131/2020) es va aprovar la formalització de l’actuació Construcció espai de 
lectura al barri de la Fontsanta-Fatjó i, en conseqüència, es va atorgar el següent 
recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 

 

 
2. Al mateix Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 (registre 

d’acords núm. 131/2020) es va aprovar la formalització de l’actuació Construcció 
espai de lectura al barri de la Fontsanta-Fatjó mitjançant conveni específic, 
aprovant-se la minuta del conveni. 

 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó 

Codi XGL 19/X/278241 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------- 

2017 ------- 

2018 ------- 

2019 ------- 

2020 600.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. En data 18 de desembre de 2020 es va formalitzar el conveni específic que regula 
l’actuació Construcció espai de lectura al barri de la Fontsanta-Fatjó (registre de 
convenis 652/2020). 

 
4. Per Acord de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 (registre 

d’acords núm. 635/2020) es van modificar els terminis d’execució i justificació de 
l’actuació Construcció espai de lectura al barri de la Fontsanta-Fatjó com a 
conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels procediments 
administratius que van quedar suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. Es 
van establir com a nous terminis d’execució i justificació els següents: 

 
Nou termini d’execució: de l’1 de gener de 2018 a 18 de juliol de 2020. 
Nou termini de justificació: Fins el 18 d’octubre de 2020. 

 
5. En data 15 d’octubre de 2021, per decret de la Presidència es va aprovar la 

revocació total i de manera provisional de l'ajut econòmic "Construcció espai de 
lectura al barri de la Fontsanta-Fatjó" (19/X/278241) per un import de sis-cents mil 
euros (600.000.-EUR) a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, concedit per Acord 
de la Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2020 (registre d'acords 
131/2020), ja que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat havia incomplert les 
obligacions previstes en els acords d’aprovació de la subvenció i es va habilitar un 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació per tal que l’ens pogués al·legar el que estimés pertinent. 

 
6. Atès que el 5 de novembre de 2021 es va rebre un escrit d’al·legacions per part de 

l’Ajuntament de Cornellà que consta a l’expedient. 
 
7. Atès que cal procedir a l’aprovació d’un reconeixement de crèdit per fer front al 

pagament de la documentació justificativa presentada en termini d’audiència i que 
aquest reconeixement de crèdit no generarà perjudici ni limitació per fer front a les 
despeses de l’any en curs. A efectes de determinar l’òrgan competent per aprovar 
la present resolució, s’ha comprovat l’existència de consignació pressupostària a 
l’exercici 2020. 

 
8. En data 9 de juny de 2022, la cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, emet 

el següent informe estimant parcialment les al·legacions i la documentació 
justificativa presentada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 
 
“INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ DE L’AJUT 
ECONÒMIC CONCEDIT EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA 
XARXA DE GOVERN LOCALS 2016-2019 
 
Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 11349, de data 31 
d’octubre de 2018, es va aprovar el preacord “Construcció espai de lectura al barri 
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Fontsanta-Fatjó”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb una aportació de 600.000 €. 
Aquest ajut es va formalitzar per acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 
(registre d’acords núm. 131/2020) mitjançant conveni específic, aprovant-se la minuta del 
conveni en l’esmentat acord. El conveni va ser FORMALITZAT finalment el 18 de desembre 
de 2020 (registre de convenis 652/2020). 
 
El passat 15 d’octubre per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (número 
11210/2021) es va aprovar inicialment la revocació de l’ajut econòmic concedit a 
l’Ajuntament de Cornellà en el marc de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Govern 
Locals 2016-2019, (expedient 2019/19945), de 600.000€, per la construcció de l’espai de 
lectura al barri de Fontsanta-Fatjó d’aquest municipi, per no haver presentat dins de termini 
la justificació corresponent. En la resolució que acorda la revocació total provisional de l’ajut 
s’atorga un termini d’audiència de quinze dies hàbils des del dia següent al de la recepció de 
la notificació per poder al·legar allò que l’Ajuntament consideri oportú. 
 
En data 5 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Cornellà va presentar un escrit 
d’al·legacions aclarint el retard en la presentació de la documentació necessària per a la 
justificació de la subvenció. L’Ajuntament addueix que gran part de l’obra va ser realitzada 
dins del termini d’execució establert; que l’obra es va realitzar a través d’un conveni subscrit 
entre l’Ajuntament de Cornellà i l’AMB de Barcelona, per el qual l’AMB va assumir 
l’adjudicació de l’obra, l’avançament dels pagaments de les certificacions i també va 
contribuir al seu finançament; que la data de pagament de les certificacions sempre és 
posterior a la data d’execució de l’obra; i s’ha considerat la data d’execució el període que 
figura en la certificació, no la data del seu pagament, que com mínim es realitza uns 60 dies 
després; i finalment, que la tramitació del conveni es va fer tenint en compte els períodes 
previstos, sense comptar amb el que va representar la gestió dels terminis d’execució, i les 
suspensions temporals de terminis derivats de l’Estat d’Alarma, entenent que es podia 
acollir a la modificació dels terminis màxims d’execució i de justificació de les instruccions 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, aprovades per la resolució de la presidència numero 1022/20 de 29 d’octubre, i que la 
presentació de la justificació es va fer atenent els terminis generals. 
 
Vistes les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cornellà, des d’aquesta Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals es fan les següents consideracions: 

 
 Que la Diputació de Barcelona va aprovar la minuta del conveni mitjançant Acord 

adoptat per la Junta de Govern en data 12 de març de 2020 (registre d’acords número 
131/2020), però l’Ajuntament de Cornellà no va signar-lo fins al 12 de desembre tot i 
diversos advertiments de la difícil gestió de l’expedient. 

 Que l’Ajuntament de Cornellà presenta en la seva justificació la relació de 
transferències fetes a l’AMB per  les certificacions d’obra, el 31 de març de 2021, fora 
del termini de justificació (termini que finalitzava el 18 d’octubre de 2020 segons la 
modificació adoptada en sessió de la Junta de Govern de la Diputació de 26 de 
novembre de 2020 (registre d’acords 635/2020), que amplià aquests terminis respecte 
els inicialment previstos com a conseqüència de la represa del còmput de terminis 
dels procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració d’estat 
d’alarma. 
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 Que d’acord amb el punt 11 del conveni regulador d’aquest, tot i el retard en la 
presentació de la justificació aquesta es pot considerar admesa, ja que no es va fer el 
requeriment previ ni habilitar el tràmit d’audiència corresponent. 

 Que un cop revisades les despeses presentades en la justificació només una part de 
les factures per valor de 330.661,49€ es poden considerar dins del termini d’execució 
de l’ajut (el termini finalitzava el 18 de juliol de 2020 segons la modificació adoptada 
en sessió de la Junta de Govern de la Diputació de 26 de novembre de 2020 (registre 
d’acords 635/2020), que amplià aquests terminis respecte els inicialment previstos 
com a conseqüència de la represa del còmput de terminis dels procediments 
administratius que van quedar suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. 

 Que les factures datades amb posterioritat al 18 de juliol de 2020 s’han de considerar 
fora del termini d’execució i per tant no admeses en la justificació. 

 
Per tot l’exposat, des de la Oficina d’Estudis i Recursos Culturals es considera pertinent 
estimar parcialment les al·legacions presentades i proposa ESTIMAR parcialment per import 
de 330.661,49€ i REVOCAR 269.338,51€.” 
 

Fonaments de dret 
 
1. Atès el que disposa l’article 20.1.a) en relació amb l’article 28, apartats 1 i 2, de les 

Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per decret de la Presidència de data 
26 d’octubre de 2016, publicat al BOPB de Barcelona de data 31 d’octubre de 2016. 

 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
3. Atès que la base 51 de les d’Execució del Pressupost de la corporació per a l’any 

2022 regula el reconeixement extrajudicial de crèdit.  
 
4. Atès l’apartat b) de l’article 5 de l’annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 

Diputació de Barcelona relatiu a la tramitació del reconeixement de crèdit, 
aprovades per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 de gener de 
2022 que estableix que la competència per aprovar el reconeixement de crèdit quan 
existia consignació pressupostària en l’exercici anterior recau en el mateix òrgan 
que ostentava la competència originària per aprovar la despesa. 

 
5. Vist l’apartat 3.5.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. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de la liquidació definitiva de Meses de concertació, per delegació 
de la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció, per delegació de la Presidència, de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. ESTIMAR de manera parcial per un import total de tres-cents trenta mil sis-
cents seixanta-un euros amb quaranta nou cèntims (330.661,49.- EUR), les 
al·legacions i la documentació justificativa presentada per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat el dia 5 de novembre de 2021 al decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de 15 d’octubre de 2021 (registre de resolucions 11210/2021), pel qual es 
revocava inicialment el recurs següent: 
 

Ens NIF Actuació Codi XGL 
Motivació 

desestimació 

Aj. Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Construcció espai 
de lectura al barri 
Fontsanta-Fatjó 

19/X/278241 
Incompliment dels 
pactes establerts en 
el conveni regulador 

 
Segon. REVOCAR definitivament i de manera parcial per la quantitat de dos-cents 
seixanta-nou mil tres-cents trenta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims  
(269.338,51.-EUR) la concessió del recurs que s’indica en aquest apartat, atorgat en el 
marc de les Meses de Concertació de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2016-2019: 
 

Ens destinatari Aj. Cornellà de Llobregat 

NIF P0807200A 

Actuació Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó 

Núm. PMT 1640017654 

Codi XGL 19/X/278241 

Tipus de recurs Meses de Concertació 2016-2019 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Aportació de la  
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació Anualitat Import (EUR) 

 2020 600.000 € 

Import avançat 0 € 

Import a revocar 269.338,51 € 

Import a reintegrar 0 € 

 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de tres-cents trenta mil sis-
cents seixanta-un euros amb quaranta nou cèntims (330.661,49.- EUR) a favor de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a fer front al pagament de la despesa 
justificada dins el termini d’audiència conferit a l’efecte de l’ajut amb codi XGL 
19/X/278241. 
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Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de tres-cents trenta mil sis-cents 
seixanta-un euros amb quaranta nou cèntims (330.661,49.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 del pressupost vigent amb caràcter de 
reconeixement de crèdit, tot condicionant-lo a l’aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit. 
 

Cinquè. COMUNICAR el present acte a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 

Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinada a donar suport a activitats impulsades 
dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents 
sectors culturals i/o professionals l’any 2022, per un import de 200.000 € (Exp. 
núm. 2022/5127).- 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, d’acord amb la seva funció 

genèrica de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el compromís 
institucional de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i iniciatives que 
tinguin per finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol de les seves 
manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i d’altres 
institucions públiques i privades. 

 
2. És interès de l’Àrea de Cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la 

representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la 
gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 

 
3. L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i 

desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes 
entitats duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major 
presència del sector en la cultura i en la societat. 

 
4. 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 
convocatòria, es considera la possibilitat de finançar activitats, 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 
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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. 

 
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. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 31 de març 

de 2022 (registre d’acords 178/2022), va aprovar la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l’any 2022, per un import màxim de dos-cents mil euros 
(200.000.- EUR). 

 
4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020) es va publicar en data 6 d’abril de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 618605.  

 
5. Vista l’article 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 

concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 

 
6. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 20 de juny de 2022. 
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7. Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis de Cultura de data 20 de juny de 
2022 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a 
l’expedient. 

 
8. Atès que l’article onzè de la convocatòria estableix un pressupost màxim de DOS-

CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR)  a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 de l’exercici 2022. 

 
9. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
10. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública.. 

 
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. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, 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 concessió de subvencions en 
el marc de la convocatòria amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l’any 2022, (número convocatòria 202220225120013163) 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
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NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE PUNTS 
IMPORT 

CONCEDIT 
G58493677 ASSOCIACIO DE 

PROFESSIONALS DE LA 
DANSA DE CATALUNYA 

Territoris dansa. Escenaris 
plurals. 

84 15.000,00 € 

G63748925 ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE CIRC 
DE CATALUNYA 

Projecte de 
Professionalització i Difusió 
de des Arts del Circ APCC 
2022 82 15.000,00 € 

G58487695 PRODUCTORS 
AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA 

Premi Productor/a Emergent 
PAC 

82 8.000,00 €
1
 

G60227105 ASSOCIACIO D'EMPRESES 
DE TEATRE A CATALUNYA 

Catalunya Aixeca el Teló 
2022 79,5 15.000,00 € 

G65568933 ASSOCIACIÓ ACADÈMIA 
CATALANA DE LA MÚSICA 

Premis Alícia 2022 
78 10.000,00 €

1
 

G62411376 ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL DE 
TEATRE PER A TOTS ELS 
PÚBLICS - TTP 

Formació i professionalització 
del sector de les arts 
escèniques i de carrer per a 
tots els públics 74 8.000,00 € 

G60291408 ASSOCIACIO DE 
PROFESSIONALS DE LA 
GESTIO CULTURAL DE 
CATALUNYA 

Som Cultura. Programa 
d'acompanyament a 
professionals de la gestió 
cultural 73 8.000,00 € 

G63902233 COORDINADORA DE 
FESTIVALS I MOSTRES DE 
CINEMA DE CATALUNYA 

Catalunya Film Festivals: 
festivals de cinema com a 
creadors d'imaginaris 
col·lectius 71 8.000,00 € 

G08824609 ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL DE 
REPRESENTANTS, 
PROMOTORS I MÀNAGERS 
DE CATALUNYA (ARC) 

Premis ARC 2022 

69,5 8.000,00 € 

G67007005 ASSOCIACIO PROMOTORA 
DE DONES CINEASTES I 
DE MITJANS AUDIVISUALS 
DE CATALUNYA 

Acció Curts 2022 

69,5 8.000,00 € 

G08746976 FAD FOMENTO DE LAS 
ARTES Y DEL DISEÑO 

El millor disseny de l'any 
69,5 8.000,00 € 

G66079575 ASSOCIACIÓ CLÚSTER 
AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA 

Programa d'Innovació 
Audiovisual (PIA) 

68,5 8.000,00 € 

G58119181 ASSOCIACIÓ D'ACTORS I 
DIRECTORS 
PROFESSIONALS DE 
CATALUNYA 

Activitats professionals 
AADPC 2022 

66,5 8.000,00 € 
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NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE PUNTS 
IMPORT 

CONCEDIT 
G58366675 ASSOCIACIO 

PUBLICACIONS 
PERIODIQUES EN CATALÀ 
ABAST NACIONAL 

L'iQUIOSC.cat, revistes en 
paper i digital 

65,5 8.000,00 € 

G58868167 ASSOCIACIO DE MUSICS 
DE JAZZ I MUSICA 
MODERNA DE CATALUNYA 

Activitats de Promoció del 
Jazz i la Música Moderna a 
Catalunya 65 8.000,00 € 

G43575984 ASSOCIACIO D'ESCOLES 
DE DANSA AUTORITZADES 
- AEDA 

Formacions professors - 
alumnes 

65 5.441,99 €
1
 

G66701103 PLATAFORMA D'ARTISTES 
DE CATALUNYA 

Activitats per el sector de les 
arts visuals 64,5 3.752,30 € 

G58205857 ASSOCIACIO 
PROFESSIONAL 
D'IL.LUSTRADORS DE 
CATALUNYA 

Bill Festival 2022 

63,5 3.694,12 € 

G59952705 ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'INTÈRPRETS DE MÚSICA 
CLÀSSICA - ACIMC 

Acció 2022 

62 3.606,86 € 

G61173548 CIATRE, ASSOCIACIO DE 
COMPANYIES DE TEATRE 
PROFESSIONAL DE 
CATALUNYA 

Territori Escènic 

61 3.548,68 € 

G60573607 SINDICAT DE LA IMATGE, 
UPIFC 

Catàleg II Premi 
Fotoperiodisme Hector 
Zampa 61 3.548,68 € 

G25314048 COORDINADORA DE 
CENTRES D'ESTUDIS DE 
PARLA CATALANA 

Eines de difusió i projecció 
dels centres d'estudis locals 

60 3.490,51 € 

G60307857 ASSOCIACIÓ COL·LEGIAL 
D'ESCRIPTORS DE 
CATALUNYA - ACEC 

''Los años sin excusa'' 
homenaje a Carlos Barral 
(Barcelona 1928-2989) 58,5 3.403,25 € 

G59856781 GREMI DE GALERIES 
D´ART DE CATALUNYA 

XV Nit del Galerisme - 
Premis GAC 2022 57,5 3.345,07 € 

G58146937 ASSOCIACIO DE 
CERAMISTES DE 
CATALUNYA 

CeramicART - Projecte 
d'estructuració i consolidació 
de l'art ceràmic a Barcelona i 
Catalunya 57 3.315,98 € 

G08553695 GREMI D'EDITORS DE 
CATALUNYA 

VII Fòrum EDITA 
56,5 3.286,90 € 

G64196918 ASSOCIACIO DE 
COMPANYIES 
PROFESSIONALS DE 
DANSA DE CATALUNYA 

Jornada Sectorial i Estudis 
de Dansa 

56 2.400,00 €
1
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NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE PUNTS 
IMPORT 

CONCEDIT 
G58641952 ASSOCIACIÓ DE 

PROFESSIONALS DE 
L'ARXIVÍSTICA I LA GESTIÓ 
DE DOCUMENTS 

Programa de formació 
continua per als 
professionals de l'arxivística i 
la gestió de documental 51,5 2.996,02 € 

G66506056 ASSOCIACIÓ 
PLATAFORMA D'ARTS DE 
CARRER 

Suport a la Nova Creació en 
Arts de Carrer 2022 

50,5 2.937,85 € 

G65953317 ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL 
CONSERVADORS - 
RESTAURADORS 
ASSOCIATS DE 
CATALUNYA (CRAC) 

Projecte de creació de la 
nova web i directori de 
professionals de la CRAC 

50,5 2.937,85 € 

G65096182 ASSOCIACIO XARXAPROD Activitats 
professionalitzadores per a 
centres de creació i 
producció a la província de 
Barcelona al 2022 45,5 2.646,97 € 

G59824037 CONSELL CATALA DE LA 
MUSICA 

Cicles Musicals al Jardí dels 
Tarongers 45,5 2.646,97 € 

    200.000,00 € 
1 

Quantitat sol·licitada per l’entitat
 

 
Segon. DESESTIMAR, per incompliments de requisits, per no quedar acreditada la 
representativitat del sector cultural a nivell de Catalunya (articles 2 i 5 de la 
convocatòria) les següents entitats: 
 

NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE 

G58119777 
AMICS DE LA UNESCO DE 
BARCELONA 

Impulsa Amics UNESCO Barcelona 

G61891776 
ASSOCIACIÓ CAPITAL CULTURA 
CATALANA 

Capital Cultura Catalana 

G67529008 
ASSOCIACIÓ CULTURAL PALAU 
MEDIEVAL 2020 

Recreació Històrica: Llibre dels Feits 

G66929548 

ASSOCIACIÓ DIABLES DRACS 
ROJOS DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

Rehabilitació i construcció de Bestiari 
Popular i Tradicional 

G05284112 
ASSOCIACIO VEGANA DE 
CATALUNYA 

Vegan Fest Catalunya 

G61063103 CAPGROSSOS DE MATARÓ Temporada Castellera 2022 

G64363633 
DIFUSOR, ASOCIACION ARTISTICA 
Y CULTURAL 

b-market 2022 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar el suport a les activitats 
impulsades dins de la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels 
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diferents sectors culturals i/o dels seus professionals l’any 2022, segons estableix la 
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 10 de la convocatòria. La puntuació màxima a 
assolir per la totalitat del projecte és de 90 punts. 
 
Les sol·licituds admeses que han tingut una puntuació total igual o superior a 45 punts  han 
estat considerades estimades, d’acord amb el contingut de l’article 10 de les bases de la 
convocatòria. 
 
Tal i com estableix la convocatòria, al seu article 12, la subvenció proposada és com a 
màxim del 80% del cost del projecte/activitats subvencionades. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els 
següents criteris objectius: 
 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 35 punts, en base als 

següents elements: 
 

a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10 punts valorat pel 
nombre d’associats i la seva evolució en els darrers cinc anys. 

 
b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim 

de 5 punts. 
 
d) Participació en consells, juntes, debats o assessoraments d’organismes públics, en 

els darrers 3 anys fins a un màxim de 10 punts. Per tal de poder obtenir puntuació 
en aquest apartat, caldrà aportar documentació on s’acrediti aquesta participació. 

 
2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i 

tipologia de les activitats programades durant l’any 2022, a la solvència i capacitat 
tècnica de l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o 
d’altres sectors, fins a 15 punts. 

 
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins 

a un màxim de 10 punts. Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació, 
presència activa a les xarxes socials, l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació 
d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició de llibres o revistes especialitzades i tots 
aquells elements que es considerin adients per a difondre les activitats de l’entitat. 

 
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció 

i coherència de les activitats descrites, en relació als objectius de l’entitat i de la 
convocatòria. De forma excepcional també es tindrà en compte la capacitat per donar 
resposta a les necessitats produïdes per l’aturada del sector a causa de la crisi de la 
COVID-19, fins a 30 punts.  
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A l’Acadèmia de la Música, única Acadèmia representativa dels sector que s’ha presentat a 
la convocatòria, li ha estat atorgada la màxima puntuació en els apartats 1, 2 i 3, tal com 
s’estableix a l’article 10 de la convocatòria. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE 
C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G58493677 

ASSOCIACIO DE 
PROFESSIONALS DE LA 
DANSA DE CATALUNYA 

Territoris dansa. Escenaris 
plurals. 

35 14 10 25 84 

G63748925 

ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE CIRC 
DE CATALUNYA 

Projecte de 
Professionalització i Difusió 
de des Arts del Circ APCC 
2022 30 15 9 28 82 

G58487695 

PRODUCTORS 
AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA 

Premi Productor/a Emergent 
PAC 

31 13 10 28 82 

G60227105 

ASSOCIACIO 
D'EMPRESES DE TEATRE 
A CATALUNYA 

Catalunya Aixeca el Teló 
2022 

29 13 8,5 29 79,5 

G65568933 
ASSOCIACIÓ ACADÈMIA 
CATALANA DE LA MÚSICA 

Premis Alícia 2022 
35 15 10 18 78 

G62411376 

ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL DE 
TEATRE PER A TOTS ELS 
PÚBLICS - TTP 

Formació i 
professionalització del sector 
de les arts escèniques i de 
carrer per a tots els públics 31 10 10 23 74 

G60291408 

ASSOCIACIO DE 
PROFESSIONALS DE LA 
GESTIO CULTURAL DE 
CATALUNYA 

Som Cultura. Programa 
d'acompanyament a 
professionals de la gestió 
cultural 23 12 10 28 73 

G63902233 

COORDINADORA DE 
FESTIVALS I MOSTRES DE 
CINEMA DE CATALUNYA 

Catalunya Film Festivals: 
festivals de cinema com a 
creadors d'imaginaris 
col·lectius 29 10 10 22 71 

G08824609 

ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL DE 
REPRESENTANTS, 
PROMOTORS I 
MÀNAGERS DE 
CATALUNYA (ARC) 

Premis ARC 2022 

25,5 13 9 22 69,5 

G67007005 

ASSOCIACIO 
PROMOTORA DE DONES 
CINEASTES I DE MITJANS 
AUDIVISUALS DE 
CATALUNYA 

Acció Curts 2022 

19 15 8,5 27 69,5 

G08746976 
FAD FOMENTO DE LAS 
ARTES Y DEL DISEÑO 

El millor disseny de l'any 
20 12,5 9 28 69,5 

G66079575 

ASSOCIACIÓ CLÚSTER 
AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA 

Programa d'Innovació 
Audiovisual (PIA) 

28 11 10 19,5 68,5 
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NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE 
C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G58119181 

ASSOCIACIÓ D'ACTORS I 
DIRECTORS 
PROFESSIONALS DE 
CATALUNYA 

Activitats professionals 
AADPC 2022 

17 13 9,5 27 66,5 

G58366675 

ASSOCIACIO 
PUBLICACIONS 
PERIODIQUES EN CATALÀ 
ABAST NACIONAL 

L'iQUIOSC.cat, revistes en 
paper i digital 

24 12 8,5 21 65,5 

G58868167 

ASSOCIACIO DE MUSICS 
DE JAZZ I MUSICA 
MODERNA DE 
CATALUNYA 

Activitats de Promoció del 
Jazz i la Música Moderna a 
Catalunya 

23 10 9 23 65 

G43575984 

ASSOCIACIO D'ESCOLES 
DE DANSA 
AUTORITZADES - AEDA 

Formacions professors - 
alumnes 

27 10 7 21 65 

G66701103 
PLATAFORMA D'ARTISTES 
DE CATALUNYA 

Activitats per el sector de les 
arts visuals 23 9 9 23,5 64,5 

G58205857 

ASSOCIACIO 
PROFESSIONAL 
D'IL.LUSTRADORS DE 
CATALUNYA 

Bill Festival 2022 

20 12 9,5 22 63,5 

G59952705 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'INTÈRPRETS DE 
MÚSICA CLÀSSICA - 
ACIMC 

Acció 2022 

23 9 7 23 62 

G61173548 

CIATRE, ASSOCIACIO DE 
COMPANYIES DE TEATRE 
PROFESSIONAL DE 
CATALUNYA 

Territori Escènic 

30 9 6,5 15,5 61 

G60573607 
SINDICAT DE LA IMATGE, 
UPIFC 

Catàleg II Premi 
Fotoperiodisme Hector 
Zampa 24 8 9 20 61 

G25314048 

COORDINADORA DE 
CENTRES D'ESTUDIS DE 
PARLA CATALANA 

Eines de difusió i projecció 
dels centres d'estudis locals 

24 13 6 17 60 

G60307857 

ASSOCIACIÓ COL·LEGIAL 
D'ESCRIPTORS DE 
CATALUNYA - ACEC 

''Los años sin excusa'' 
homenaje a Carlos Barral 
(Barcelona 1928-2989) 25 9 6,5 18 58,5 

G59856781 
GREMI DE GALERIES 
D´ART DE CATALUNYA 

XV Nit del Galerisme - 
Premis GAC 2022 17 8 6,5 26 57,5 

G58146937 

ASSOCIACIO DE 
CERAMISTES DE 
CATALUNYA 

CeramicART - Projecte 
d'estructuració i consolidació 
de l'art ceràmic a Barcelona i 
Catalunya 24 7 8,5 17,5 57 

G08553695 
GREMI D'EDITORS DE 
CATALUNYA 

VII Fòrum EDITA 
18 10 8,5 20 56,5 

G64196918 

ASSOCIACIO DE 
COMPANYIES 
PROFESSIONALS DE 
DANSA DE CATALUNYA 

Jornada Sectorial i Estudis 
de Dansa 

26 8 4,5 17,5 56 
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NIF ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE 
C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G58641952 

ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE 
L'ARXIVÍSTICA I LA 
GESTIÓ DE DOCUMENTS 

Programa de formació 
continua per als 
professionals de l'arxivística 
i la gestió de documental 20 6 8 17,5 51,5 

G66506056 

ASSOCIACIÓ 
PLATAFORMA D'ARTS DE 
CARRER 

Suport a la Nova Creació en 
Arts de Carrer 2022 

13 6 6,5 25 50,5 

G65953317 

ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL 
CONSERVADORS-
RESTAURADORS 
ASSOCIATS DE 
CATALUNYA (CRAC) 

Projecte de creació de la 
nova web i directori de 
professionals de la CRAC 

14 5 9,5 22 50,5 

G65096182 ASSOCIACIO XARXAPROD 

Activitats 
professionalitzadores per a 
centres de creació i 
producció a la província de 
Barcelona al 2022 14 7 7,5 17 45,5 

G59824037 
CONSELL CATALA DE LA 
MUSICA 

Cicles Musicals al Jardí dels 
Tarongers 15 6 6,5 18 45,5 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport a les activitats impulsades dins de la 
província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, segons estableix la convocatòria. 
 
Tal i com estableix l’article dotzè de la convocatòria, una vegada valorats els 
projectes/activitats de les entitats representatives del sector cultural segons els criteris de 
valoració establerts a l’article desè, i en funció de la disponibilitat pressupostària, l’import a 
concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 

 Es proposa atorgar una subvenció de 15.000 € als projectes que tinguin una 
puntuació entre 75 i 90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de 
l’entitat sigui superior a 200.000€, sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 
70 punts. 

 Es proposa atorgar una subvenció de 8.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 
74,9 punts, amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 200.000€ 

 La quantitat que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut 
una puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en 
relació als punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 45 
i 64,9 punts, tenint en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 
5.000€.  

 
D’acord amb el mateix article, excepcionalment, per a aquesta convocatòria i per tal que el 
sector cultural, pugui reprendre l’important paper social que ha desenvolupat fins a 
l’actualitat i que ha estat durament afectat per les mesures adoptades per la COVID-19, 
l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà arribar al 80% del cost total 
del projecte subvencionat. 
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S’ha verificat que l’import proposat no superi el 80% del pressupost del projecte. Igualment, 
s’ha comprovat que l’import resultant no fos més gran que l’import sol·licitat per l’entitat. 
 
Una vegada assignats els imports a les entitats que han obtingut una puntuació igual o 
superior a 65 punts, la quantitat restant a distribuir ha estat de 37.000€. S’ha procedit a 
comprovar que els imports resultants no siguin superiors al demanat per les entitats i, en els 
casos que ha estat així, l’import proposat és el de la sol·licitud. D’aquesta revisió han sobrat 
14.558,01€, que acumulats als 37.000 inicials, fan la suma de 51.558,01€. Aquesta quantitat 
ha servit de borsa a repartir entre els projectes que han obtingut entre 45 i 64,9 punts, a raó 
de 58,17515 €/punt. 
 
Amb els imports resultants, s’ha efectuat el mateix procediment anterior, de manera que els 
imports concedits no superin els imports sol·licitats. 
 
S’han arrodonit totes les quantitats a dos decimals i el total distribuït coincideix amb 
l’aplicació pressupostària de la convocatòria: 200.000,00€. 

 
Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents mil euros (200.000.- EUR), a càrrec de  l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 del pressupost de despeses de 2022 de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF ENTITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

G58493677 
ASSOCIACIO DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE 
CATALUNYA 

15.000,00 € 2203002437.01 

G63748925 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE 
CATALUNYA 

15.000,00 € 2203002437.02 

G58487695 PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA 8.000,00 € 2203002437.03 

G60227105 ASSOCIACIO D'EMPRESES DE TEATRE A CATALUNYA 15.000,00 € 2203002437.04 

G65568933 ASSOCIACIÓ ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA 10.000,00 € 2203002437.05 

G62411376 
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TEATRE PER A TOTS 
ELS PÚBLICS - TTP 

8.000,00 € 2203002437.06 

G60291408 
ASSOCIACIO DE PROFESSIONALS DE LA GESTIO 
CULTURAL DE CATALUNYA 

8.000,00 € 2203002437.07 

G63902233 
COORDINADORA DE FESTIVALS I MOSTRES DE 
CINEMA DE CATALUNYA 

8.000,00 € 2203002437.08 

G08824609 
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, 
PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA (ARC) 

8.000,00 € 2203002437.09 

G67007005 
ASSOCIACIO PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE 
MITJANS AUDIVISUALS DE CATALUNYA 

8.000,00 € 2203002437.10 

G08746976 FAD FOMENTO DE LAS ARTES Y DEL DISEÑO 8.000,00 € 2203002437.11 

G66079575 ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 8.000,00 € 2203002437.12 

G58119181 
ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA 

8.000,00 € 2203002437.13 

G58366675 
ASSOCIACIO PUBLICACIONS PERIODIQUES EN 
CATALÀ ABAST NACIONAL 

8.000,00 € 2203002437.14 

G58868167 
ASSOCIACIO DE MUSICS DE JAZZ I MUSICA MODERNA 
DE CATALUNYA 

8.000,00 € 2203002437.15 

G43575984 
ASSOCIACIO D'ESCOLES DE DANSA AUTORITZADES - 
AEDA 

5.441,99 € 2203002437.16 
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NIF ENTITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

G66701103 PLATAFORMA D'ARTISTES DE CATALUNYA 3.752,30 € 2203002437.17 

G58205857 
ASSOCIACIO PROFESSIONAL D'IL.LUSTRADORS DE 
CATALUNYA 

3.694,12 € 2203002437.18 

G59952705 
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTÈRPRETS DE MÚSICA 
CLÀSSICA - ACIMC 

3.606,86 € 2203002437.19 

G61173548 
CIATRE, ASSOCIACIO DE COMPANYIES DE TEATRE 
PROFESSIONAL DE CATALUNYA 

3.548,68 € 2203002437.20 

G60573607 SINDICAT DE LA IMATGE, UPIFC 3.548,68 € 2203002437.21 

G25314048 
COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA 
CATALANA 

3.490,51 € 2203002437.22 

G60307857 
ASSOCIACIÓ COL·LEGIAL D'ESCRIPTORS DE 
CATALUNYA - ACEC 

3.403,25 € 2203002437.23 

G59856781 GREMI DE GALERIES D´ART DE CATALUNYA 3.345,07 € 2203002437.24 

G58146937 ASSOCIACIO DE CERAMISTES DE CATALUNYA 3.315,98 € 2203002437.25 

G08553695 GREMI D'EDITORS DE CATALUNYA 3.286,90 € 2203002437.26 

G64196918 
ASSOCIACIO DE COMPANYIES PROFESSIONALS DE 
DANSA DE CATALUNYA 

2.400,00 € 2203002437.27 

G58641952 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE L'ARXIVÍSTICA I 
LA GESTIÓ DE DOCUMENTS 

2.996,02 € 2203002437.28 

G66506056 ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS DE CARRER 2.937,85 € 2203002437.29 

G65953317 
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL CONSERVADORS - 
RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA (CRAC) 

2.937,85 € 2203002437.30 

G65096182 ASSOCIACIO XARXAPROD 2.646,97 € 2203002437.31 

G59824037 CONSELL CATALA DE LA MUSICA 2.646,97 € 2203002437.32 

 
Cinquè. AVANÇAR el 50% de l’import de la subvenció concedida a les entitats i pels 
imports que es relacionen a continuació, prèvia presentació de l’acceptació expressa 
de la subvenció per part de l’entitat beneficiària en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la publicació de la concessió en el BOPB, tal i com regulen l’article 14 i 
15 de la convocatòria: 
 

NIF ENTITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 
IMPORT 

AVANÇAMENT 

G66506056 ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS DE CARRER 2.937,85 € 1.468,93 € 

G58119181 
ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA 8.000,00 € 4.000,00 € 

G66701103 PLATAFORMA D'ARTISTES DE CATALUNYA 3.752,30 € 1.876,15 € 

 
Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2023, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la notificació i 
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produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com recull la 
l’article 14 de la convocatòria.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals», del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, per un import de 227.520 € (Exp. 
núm. 2022/12931).- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. En sessió de 9 de juny de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

ha aprovat l’actualització del Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona (AJG 392/22). 

 
3. En sessió de 9 de juny de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

ha aprovat 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 ha autoritzat la despesa que s’hi 
destinarà (AJG 393/22). 

 
4. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus 
tècnic, econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han 
de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
5. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6). 
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b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
6. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 s’inclou el fons 

Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals 
dels arxius municipals, per mitjà del qual és vol facilitar al màxim el suport a les 
necessitats dels arxius municipals dels ens locals mitjançat dues línies de suport: 
accions de conservació preventiva i restauració de documents i accions de 
tractament arxivístic. L'objectiu dels recurs és facilitar al màxim la tramitació dels 
ajuts i assolir la màxima cobertura territorial possible dintre de l'estratègia de 
col·laboració i de suport als arxius municipals.  

 
7. Els destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades 

amb arxius municipals de titularitat pública adherits a la Central de Serveis 
Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals en el moment d’aprovació d’aquest fons, 
que estiguin oberts al públic i amb conveni vigent. 

 
8. En l’informe emès per la Cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural en data 17 de juny 

de 2022, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  

 
a) Els ens destinataris del fons són els ajuntaments i les entitats municipals 

descentralitzades amb arxius municipals de titularitat pública adherits a la 
Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals en data 9 de juny 
de 2022, data d’aprovació d’aquest fons, que estaven oberts al públic i amb 
conveni vigent. 

 
b) La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de 227.800 

euros. 
 
c) El sistema de quantificació de la participació de cada ens destinatari en els 

recursos del fons és el següent: repartiment proporcional entre tots els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades que tenen arxiu 
municipal. El nombre total d’ens locals en la data d’aprovació del fons és de 72.  

 
d) S’ha arrodonit la quantitat resultant de dividir la quantia total del fons entre els 

72 ens locals en múltiples de deu euros (10.- EUR), sent el total de 227.520 
euros restant un saldo sobrant de 280 euros. 
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Fons total disponible: 227.800 EUR 
Nombre total d’ens locals amb arxiu de titularitat pública 72 ens 
Valor per ens locals 3.160 EUR 
Saldo sobrant  280 EUR 

 
9. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de dos-cents vint-

i-set mil vuit-cents euros (227.800.- EUR). L’import total adjudicat és de 227.520 
euros restant un saldo sobrant de 280 EUR. 

 
10. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
destinar-lo a les finalitats que la corporació consideri oportunes. 

 
11. Atès l’informe de conformitat de control de la despesa que inclou la proposta de 

pagaments avançats signat per part de la Coordinació de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb l’establert al decret número 
4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del pressupost 
corporatiu. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de 
catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, les concessions que s’indiquen 
en aquest acord, en el marc del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració 
i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2022: 
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Codi XGL Ens beneficiari NIF 
Import 

formalitzat 
Operació  

comptable/posició 

22/Y/329540 Ajuntament d'Abrera P0800100J 3.160,00 2203002473.1 

22/Y/329539 Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 3.160,00 2203002473.2 

22/Y/329538 Ajuntament de Badalona P0801500J 3.160,00 2203002473.3 

22/Y/329537 Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 3.160,00 2203002473.4 

22/Y/329536 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai P0802300D 3.160,00 2203002473.5 

22/Y/329535 Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 3.160,00 2203002473.6 

22/Y/329534 Ajuntament de Calella P0803500H 3.160,00 2203002473.7 

22/Y/329533 Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 3.160,00 2203002473.8 

22/Y/329532 Ajuntament de Canovelles P0804000H 3.160,00 2203002473.9 

22/Y/329531 Ajuntament de Cardedeu P0804500G 3.160,00 2203002473.10 

22/Y/329530 Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 3.160,00 2203002473.11 

22/Y/329529 Ajuntament de Castelldefels P0805500F 3.160,00 2203002473.12 

22/Y/329528 Ajuntament de Centelles P0806600C 3.160,00 2203002473.13 

22/Y/329527 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 3.160,00 2203002473.14 

22/Y/329526 Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 3.160,00 2203002473.15 

22/Y/329525 Ajuntament de Cubelles P0807300I 3.160,00 2203002473.16 

22/Y/329524 Ajuntament de Dosrius P0807400G 3.160,00 2203002473.17 

22/Y/329520 Ajuntament de Granollers P0809500B 3.160,00 2203002473.18 

22/Y/329518 Ajuntament de la Llagosta P0810400B 3.160,00 2203002473.19 

22/Y/329495 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 3.160,00 2203002473.20 

22/Y/329521 Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 3.160,00 2203002473.21 

22/Y/329519 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 3.160,00 2203002473.22 

22/Y/329517 Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 3.160,00 2203002473.23 

22/Y/329516 Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 3.160,00 2203002473.24 

22/Y/329515 Ajuntament de Manlleu P0811100G 3.160,00 2203002473.25 

22/Y/329514 Ajuntament de Manresa P0811200E 3.160,00 2203002473.26 

22/Y/329513 Ajuntament de Martorell P0811300C 3.160,00 2203002473.27 

22/Y/329512 Ajuntament de Martorelles P0811400A 3.160,00 2203002473.28 

22/Y/329510 Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 3.160,00 2203002473.29 

22/Y/329509 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 3.160,00 2203002473.30 

22/Y/329508 Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 3.160,00 2203002473.31 

22/Y/329507 Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 3.160,00 2203002473.32 

22/Y/329506 Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 3.160,00 2203002473.33 

22/Y/329504 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 3.160,00 2203002473.34 

22/Y/329502 Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 3.160,00 2203002473.35 

22/Y/329501 Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 3.160,00 2203002473.36 

22/Y/329500 Ajuntament de Polinyà P0816600A 3.160,00 2203002473.37 

22/Y/329498 Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 3.160,00 2203002473.38 

22/Y/329497 Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 3.160,00 2203002473.39 

22/Y/329496 Ajuntament de Ripollet P0817900D 3.160,00 2203002473.40 

22/Y/329494 Ajuntament de Sabadell P0818600I 3.160,00 2203002473.41 

22/Y/329493 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 3.160,00 2203002473.42 

22/Y/329492 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 3.160,00 2203002473.43 

22/Y/329491 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 3.160,00 2203002473.44 

22/Y/329490 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 3.160,00 2203002473.45 

22/Y/329489 Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 3.160,00 2203002473.46 

22/Y/329488 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 3.160,00 2203002473.47 

22/Y/329487 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 3.160,00 2203002473.48 

22/Y/329486 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 3.160,00 2203002473.49 

22/Y/329484 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 3.160,00 2203002473.50 
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Codi XGL Ens beneficiari NIF 
Import 

formalitzat 
Operació  

comptable/posició 

22/Y/329485 Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 3.160,00 2203002473.51 

22/Y/329483 Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 3.160,00 2203002473.52 

22/Y/329482 Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 3.160,00 2203002473.53 

22/Y/329481 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 3.160,00 2203002473.54 

22/Y/329480 Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 3.160,00 2203002473.55 

22/Y/329479 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 3.160,00 2203002473.56 

22/Y/329478 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 3.160,00 2203002473.57 

22/Y/329477 
Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 3.160,00 2203002473.58 

22/Y/329476 Ajuntament de Terrassa P0827900B 3.160,00 2203002473.59 

22/Y/329475 Ajuntament de Torelló P0828500I 3.160,00 2203002473.60 

22/Y/329473 Ajuntament de Vallirana P0829600F 3.160,00 2203002473.61 

22/Y/329472 Ajuntament de Vic P0829900J 3.160,00 2203002473.62 

22/Y/329471 Ajuntament de Viladecans P0830200B 3.160,00 2203002473.63 

22/Y/329470 Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 3.160,00 2203002473.64 

22/Y/329469 Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 3.160,00 2203002473.65 

22/Y/329511 Ajuntament del Masnou P0811700D 3.160,00 2203002473.66 

22/Y/329503 Ajuntament del Papiol P0815700J 3.160,00 2203002473.67 

22/Y/329499 Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 3.160,00 2203002473.68 

22/Y/329523 Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 3.160,00 2203002473.69 

22/Y/329522 Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 3.160,00 2203002473.70 

22/Y/329505 Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 3.160,00 2203002473.71 

22/Y/329474 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 3.160,00 2203002473.72 

 TOTAL 227.520,00  

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 9 de juny de 2022 
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 393/2022, segons 
el detall que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible: 
 

 REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de dos-cents vuitanta 
euros (280.-EUR), segons el detall següent: 

 
Any 2022: 

 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/40102/33220/46280   90.- 2202900460 

G/40102/33220/46880 190.- 2202900461 

Import total:         280 .- 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS-CENTS VINT-I-SET MIL 
CINC-CENTS VINT EUROS (227.520,00 EUR), a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries del pressupost de l’any 2022:  
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Aplicació pressupostària Crèdit disposat 

G/40102/33220/46280 224.360,00 EUR 

G/40102/33220/46880 3.160,00 EUR 

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació aprovat 
a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 d’agost de 2022 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar 
quan l’ens presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el 
termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de 
pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2022 i justificació final entre 
el 2 de gener i el 30 d’abril de 2023.  

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. No s’admetrà com a despesa elegible la 
relativa al manteniment i funcionament ordinari de l’arxiu. Es podrà justificar 
per despesa de capítol 1 fins al 30 % de l’import de l’ajut, com a màxim. 
Només es consideraran despeses elegibles les relacionades directament 
amb la conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons 
documentals dels arxius municipals. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 

A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 
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2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 
així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, 
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que 
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament 
de l'import que correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació i d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens 
que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 
destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del 
sector públic i contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma 
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part de l'àmbit d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els 
seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de 

les actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la 
seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol 

tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la 
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la 
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 

2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de 
la convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 50 % 
de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 

3.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 
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4. Renúncia 
 
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal 
que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 50 % de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
documentació de les col·leccions dels museus locals», del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2022, per un import total de 231.285 € (Exp. núm. 
2022/12932).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. En sessió de 9 de juny de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

ha aprovat l’actualització del Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona (AJG 392/22). 

 
3. En sessió de 9 de juny de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

ha aprovat 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 ha autoritzat la despesa que s’hi 
destinarà (AJG 393/22). 

 
4. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus 
tècnic, econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han 
de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
5. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
6. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 s’inclou el fons 

Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels 
museus locals, per mitjà del qual es vol facilitar el manteniment de les col·leccions 
dels museus locals, tant pel que fa a la documentació dels seus fons (registre, 
inventari i documentació informatitzada) com pel que fa a la conservació 
preventiva i restauració del patrimoni cultural tangible (assessoraments i 
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actuacions de conservació curativa i de restauració). L'objectiu del recurs és 
facilitar al màxim la tramitació dels ajuts i assolir la màxima cobertura territorial 
possible dintre de l'estratègia de col·laboració i de suport als museus locals. 

 
7. La distribució dels ajuts s'estableix a través d’un criteri de repartiment lineal entre 

tots els municipis que tenen museu de titularitat pública adherit a la Xarxa de 
Museus Locals amb conveni vigent i oberts al públic. 

 
8. Els destinataris són els ajuntaments i els consells comarcals amb museus de 

titularitat pública adherits a la Xarxa de Museus Locals que, en el moment 
d’aprovació d’aquest fons, estiguin oberts al públic i amb conveni vigent. 

 
9. En l’informe emès per la  Cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural en data 17 de juny 

de 2022, que s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  

 
a) Els ens destinataris del fons són els ajuntaments i consells comarcals amb 

museus de titularitat pública adherits a la Xarxa de Museus Locals en data 9 de 
juny, data d’aprovació d’aquest fons, que estaven oberts al públic i amb conveni 
vigent. 

 
b) La quantia total amb la que s’ha dotat el fons és de 231.285 €. 
 
c) El sistema de quantificació de la participació de cada ens destinatari en els 

recursos del fons és el següent: repartiment proporcional entre tots els 
ajuntaments i consells comarcals. El nombre total és de 51. 

 
Fons total disponible: 231.285 EUR 
Nombre total d’ens locals amb museu de titularitat pública  51 ens 
Valor per ens locals 4.535 EUR 

 
10. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de dos-cents 

trenta-un mil dos-cents vuitanta-cinc euros (231.285.- EUR), sent la mateixa 
quantia que finalment es proposa concedir.  

 
11. Atès l’informe de conformitat de control de la despesa que inclou la proposta de 

pagaments avançats signat per part de la Coordinació de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb l’establert  al decret número 
4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del pressupost 
corporatiu. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
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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. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, les concessions que s’indiquen 
en aquest acord, en el marc del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració 
i documentació de les col·leccions dels museus locals” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2022: 
 

CODI XGL Ens local NIF Import (€) 
Operació 

comptable / 
posició 

22/Y/329466 Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 4.535,00 2203002413.1 

22/Y/329465 Ajuntament d'Argentona P0800900C 4.535,00 2203002413.2 

22/Y/329464 Ajuntament de Badalona P0801500J 4.535,00 2203002413.3 

22/Y/329463 Ajuntament de Berga P0802200F 4.535,00 2203002413.4 

22/Y/329462 Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 4.535,00 2203002413.5 

22/Y/329461 Ajuntament de Calella P0803500H 4.535,00 2203002413.6 

22/Y/329460 Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 4.535,00 2203002413.7 

22/Y/329459 Ajuntament de Capellades P0804300B 4.535,00 2203002413.8 

22/Y/329458 Ajuntament de Cardedeu P0804500G 4.535,00 2203002413.9 

22/Y/329457 Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 4.535,00 2203002413.10 

22/Y/329456 Ajuntament de Cercs P0826800E 4.535,00 2203002413.11 

22/Y/329455 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 4.535,00 2203002413.12 

22/Y/329454 Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 4.535,00 2203002413.13 

22/Y/329452 Ajuntament de Folgueroles P0808200J 4.535,00 2203002413.14 

22/Y/329451 Ajuntament de Gavà P0808800G 4.535,00 2203002413.15 

22/Y/329450 Ajuntament de Granollers P0809500B 4.535,00 2203002413.16 

22/Y/329449 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 4.535,00 2203002413.17 

22/Y/329447 Ajuntament de Manlleu P0811100G 4.535,00 2203002413.18 

22/Y/329446 Ajuntament de Manresa P0811200E 4.535,00 2203002413.19 

22/Y/329445 Ajuntament de Martorell P0811300C 4.535,00 2203002413.20 

22/Y/329443 Ajuntament de Mataró P0812000H 4.535,00 2203002413.21 

22/Y/329442 Ajuntament de Moià P0813700B 4.535,00 2203002413.22 

22/Y/329441 Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 4.535,00 2203002413.23 

22/Y/329440 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 4.535,00 2203002413.24 

22/Y/329439 Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 4.535,00 2203002413.25 
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CODI XGL Ens local NIF Import (€) 
Operació 

comptable / 
posició 

22/Y/329438 Ajuntament de Montmeló P0813400I 4.535,00 2203002413.26 

22/Y/329436 Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 4.535,00 2203002413.27 

22/Y/329435 Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 4.535,00 2203002413.28 

22/Y/329434 Ajuntament de Ripollet P0817900D 4.535,00 2203002413.29 

22/Y/329433 Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 4.535,00 2203002413.30 

22/Y/329432 Ajuntament de Rubí P0818300F 4.535,00 2203002413.31 

22/Y/329431 Ajuntament de Sabadell P0818600I 4.535,00 2203002413.32 

22/Y/329430 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 4.535,00 2203002413.33 

22/Y/329429 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 4.535,00 2203002413.34 

22/Y/329428 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 4.535,00 2203002413.35 

22/Y/329427 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 4.535,00 2203002413.36 

22/Y/329426 Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 4.535,00 2203002413.37 

22/Y/329425 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 4.535,00 2203002413.38 

22/Y/329424 Ajuntament de Terrassa P0827900B 4.535,00 2203002413.39 

22/Y/329423 Ajuntament de Tona P0828300D 4.535,00 2203002413.40 

22/Y/329422 Ajuntament de Torelló P0828500I 4.535,00 2203002413.41 

22/Y/329421 Ajuntament de Viladecans P0830200B 4.535,00 2203002413.42 

22/Y/329420 Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 4.535,00 2203002413.43 

22/Y/329419 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 4.535,00 2203002413.44 

22/Y/329417 Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 4.535,00 2203002413.45 

22/Y/329416 Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 4.535,00 2203002413.46 

22/Y/329444 Ajuntament del Masnou P0811700D 4.535,00 2203002413.47 

22/Y/329437 Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 4.535,00 2203002413.48 

22/Y/329453 Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 4.535,00 2203002413.49 

22/Y/329448 Ajuntament d'Igualada P0810100H 4.535,00 2203002413.50 

22/Y/329418 Consell Comarcal del Garraf P5800020I 4.535,00 2203002413.51 

  Total 231.285,00  

 
Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS-CENTS TRENTA-UN MIL 
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (231.285,00 EUR), a càrrec de les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 2022:  
 

Aplicació pressupostària Crèdit disposat 

G/40102/33300/46280 226.750,00 EUR 

G/40102/33300/46580 4.535,00 EUR 

 
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució del fons de prestació 
aprovat a l’acord primer del present dictamen: 
  
1. Acceptació 
 
1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 d’agost de 2022 per presentar l’acceptació 

expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, la 
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concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i 

altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 
2.1. Execució anual: entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022. 

Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2022 i justificació final entre el 2 
de gener i el 30 d’abril de 2023.  

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. No s’admetrà com a despesa elegible la relativa 
al manteniment i funcionament ordinari del museu. Es podrà justificar per 
despesa de capítol 1 fins al 30 % de l’import de l’ajut, com a màxim. Només es 
consideraran despeses elegibles les relacionades directament amb la 
conservació preventiva, restauració, conservació curativa i la documentació dels 
fons i col·leccions dels museus locals.  

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal 

especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 
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2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la 
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment regulat a 

l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a esmenar els 
defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat 
l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, mancomunitats 
o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació del 
referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
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a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens 
executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta d’ens 
executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la 

majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la 

tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre 
gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 

convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 50 % de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 
3.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació 

de despeses. 
 
4. Renúncia 
 
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 
5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de 

justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no 
justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens 
afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent; 
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amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació 
de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 

sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, si 
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació 
de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 50 % de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Ciutats educadores: 
ecosistemes educatius locals, en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012272).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
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2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

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

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

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

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

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

 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

 
b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el règim regulador o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
5. En data 10 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar per unanimitat 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretaria de l’òrgan; amb 
la qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 
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Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 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, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig (BOPB de 31 de maig).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic Ciutats educadores: ecosistemes educatius 
locals, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, amb 
mitjans propis de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens Local NIF Actuació 
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Aj. de Bigues i 
Riells 

P0802300D   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210069129 22/Y/328967 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 10,00 90,00 12 

Aj. de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210002838 22/Y/328968 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 13,80 93,80 12 

Aj. de Cabrils P0803000I   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210067078 22/Y/328969 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 7,00 87,00 12 

Aj. de Cabrils P0803000I   
Formulació Consell 
Escolar Municipal 

202210067083 22/Y/328971 15,00 20,00 20,00 55,00 5,00 7,00 67,00 12 

Aj. de Jorba P0810200F   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210012467 22/Y/328972 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 5,00 85,00 12 

Aj. de Molins de 
Rei 

P0812200D   
Formulació del Consell 
Escolar Municipal 

202210020563 22/Y/328973 20,00 15,00 15,00 50,00 10,00 6,00 66,00 12 

Aj. de Montmeló P0813400I   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210019879 22/Y/328974 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,00 92,00 12 
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Aj. de Premià de 
Dalt 

P0823000E   
Formulació Consell 
Escolar Municipal 

202210067943 22/Y/328975 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 8,00 68,00 12 

Aj. de Roda de 
Ter 

P0818200H   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210067562 22/Y/328976 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 17,00 97,00 12 

Aj. de Sant Adrià 
de Besòs 

P0819300E   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210068217 22/Y/328978 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 15,00 95,00 12 

Aj. de Sant Fost 
de Campsentelles 

P0820800A   
Formulació Consell 
Escolar Municipal 

202210067717 22/Y/328979 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C   
Formulació del Consell 
Escolar Municipal 

202210039994 22/Y/328980 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 11,00 71,00 12 

Aj. de Sentmenat P0826700G   
Formulació Pla Local 
d'Educació 

202210013592 22/Y/328981 20,00 15,00 15,00 50,00 20,00 6,00 76,00 12 

Aj. de Vacarisses P0829100G   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210070930 22/Y/328982 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 8,00 88,00 12 
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Aj. de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E   
Formulació Consell 
d'Infància i 
Adolescència 

202210070743 22/Y/328983 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 2,00 82,00 12 

Aj. dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B   
Formulació Consell 
Escolar Municipal 

202210070947 22/Y/328984 15,00 15,00 20,00 50,00 5,00 11,30 66,30 12 
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Segon. CONCEDIR el recurs tècnic Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals, 
per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, mitjançant 
contractació externa, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Begues P0802000J   
Espai de Debat Educatiu. 
Ajuntament de Begues 

202210068814 22/Y/328955 3.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 4,00 69,00 12 

Aj. de 
l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A   
Formulació de la 
Implementació del Pla 
local d'educació 

202210071112* 22/Y/329055 9.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 7,00 87,00 12 

Aj. de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J   
Espai de debat educatiu. 
Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

202210069607 22/Y/328956 3.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 15,00 85,00 12 

Aj. de Navàs P0814000F   
Pla Local d'Educació. 
Implementació 

202210069658 22/Y/328957 9.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 11,00 91,00 12 

Aj. de Pineda 
de Mar 

P0816200J   
Espai de debat Educatiu. 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

202210071123 22/Y/328958 3.000,00 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 18,00 78,00 12 

Aj. de Rubí P0818300F   
Projecte Educatiu de 
Ciutat. Revisió 

202210017258 22/Y/328959 18.000,00 € 15,00 15,00 15,00 45,00 5,00 16,00 66,00 12 
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Aj. de Sant 
Feliu de 
Llobregat 

P0821000G   
Projectes de connexió per 
a la millora de l’èxit 
educatiu. Extraescolars 

202210069455 22/Y/328960 8.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 4,00 69,00 12 

Aj. de Santa 
Coloma de 
Cervelló 

P0824400F   
Espais de debat Educatiu. 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló  

202210067291 22/Y/328961 3.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 2,00 67,00 12 

Aj. de Santa 
Maria de 
Palautordera 

P0825900D   
Pla Local d'Educació. 
Implementació 

202210050037 22/Y/328962 9.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 11,00 91,00 12 

Aj. de Sitges P0827000A   
Pla Local d'Educació. 
Implementació 

202210068272 22/Y/328963 9.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 10,00 90,00 12 

Aj. de 
Vilanova del 
Camí 

P0830300J   
Pla Local d'Educació. 
Implementació 

202210023392 22/Y/328964 9.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 20,00 17,00 92,00 12 

Aj. d'Olivella P0814700A   
Pla Local d'Educació. 
Implementació 

202210071054 22/Y/328965 9.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 15,00 95,00 12 
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Consell 
Comarcal del 
Moianès 

P0801412H 
Definició de l’estratègia 
comarcal d’extraescolars 

202210071180 22/Y/329122 12.000,00 € 20,00 20,00 15,00 55,00 10,00 10,10 75,10 12 

Consorci 
Badalona Sud 

Q0801412H 

Implementació del projecte 
educatiu comunitari  de  
col·laboració centre-
entorn,  per a la millora 
educativa a traves dels 
llenguatges audiovisual i 
artístics. 

202210067045 22/Y/328966 18.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,00 92,00 12 

 
202210071112* _ Correspon a número d’EACAT 
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Tercer. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat primer d’aquest 
acord:  
 

a) AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament les sol·licituds dels ens locals.  

 
b) ESTABLIR que els recursos s’han d’entendre acceptats pels ens destinatari si en 

el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de l a notificació, l’ens no 
manifesta expressament la seva renúncia. L’acceptació comporta la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
Quart. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat segon d’aquest 
acord: 
 

a) ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini de deu dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens 
no manifesta expressament la renúncia. Per raons d’agilitat i millora en la 
tramitació, i donat que té una contractació associada, aquest termini s’ha reduït 
respecte l’establert a l’article 25.3.b del Catàleg 2022. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 

 
b) ESTABLIR que vist que el suport es presta mitjançant contractació externa, 

l’import definitiu de la concessió, vindrà determinat per l’import de l’adjudicació 
de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Cinquè. DISPOSAR el règim comú de les actuacions concedides a l’apartat primer i 
segon d’aquest acord: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits.   
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Motivació Requisit incomplert 

Aj. de Balenyà P0801700F   202210021334 
Pla Local 
d'Educació. 
Implementació 

35,00 5,00 15,00 55,00 

Es considera que no es donen 
les condicions adequades, per la 
proximitat del canvi de mandat 
als ajuntaments i no es disposa 
de mitjans especialitzats 
suficients per desenvolupar 
l'actuació. 

No assoliment de la 
puntuació mínima de 
65 punts 

Aj. de 
Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I   202210017675 

Casal 
d'infants de 
l'Escola Les 
Fontetes 

0,00 0,00 7,00 7,00 
La sol·licitud no s'ajusta al tipus 
d'actuacions previstes dins 
d'aquest recurs del Catàleg 

No assoliment de la 
puntuació mínima de 
65 punts 

Aj. de Sant 
Just Desvern 

P0821900H   202210016277 
Projecte 
Educatiu de 
Ciutat. Revisió 

35,00 5,00 6,00 46,00 

L'ens sol·licitant ha rebut un 
suport similar recentment, no es 
disposa de mitjans especialitzats 
suficients per desenvolupar 
l'actuació i es considera que no 
es donen les condicions 
adequades, per la proximitat del 
canvi de mandat als ajuntaments. 

No assoliment de la 
puntuació mínima de 
65 punts 
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Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Equitat educativa: 
escolaritat equilibrada, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012276).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

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

estats següents: 
 

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

 
b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el règim regulador o en les 
condicions de concertació del recurs. 
 

5. En data 10 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar per unanimitat 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb 
la qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 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).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic Equitat educativa: escolaritat equilibrada, per a la 
realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, amb mitjans propis de la 
Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Berga P0802200F   

Estudi de públics de nous 
perfils familiars assistents 
a l'escola bressol 
municipal 

202210033758 22/Y/329073 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 17,00 87,00 12 

Aj. de Castellar del 
Vallès 

P0805000G   

Estudi de previsió i 
projecció de necessitats 
per implementar 
estratègies locals d'equitat 
educativa 

202210066878 22/Y/329075 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 6,00 86,00 12 

Aj. de Manlleu P0811100G   
Tarifació social de l'Escola 
de Municipal de Música 

202210066516 22/Y/329076 20,00 15,00 10,00 45,00 10,00 19,00 74,00 12 

Aj. de Mollet del 
Vallès 

P0812300B   
Prospecció demogràfica 
escolar 

202210066763 22/Y/329077 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 14,00 94,00 12 

Aj. de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B   
Model de gestió per a la 
planificació en clau 
d'equitat 

202210068357 22/Y/329078 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 13,00 93,00 12 

Aj. de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C   
Estudi per valorar la 
tarifació social a les llars 
d'infants municipals 

202210036788 22/Y/329079 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 11,00 76,00 12 
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Aj. de Tordera P0828400B   
Estudi i model de gestió 
per la planificació en clau 
d'equitat educativa 

202210014465 22/Y/329080 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 15,00 85,00 12 

Aj. de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A   
Redefinició de la Tarifació 
social. Nous preus 
adaptats 

202210014255 22/Y/329081 20,00 20,00 20,00 60,00 15,00 4,00 79,00 12 

Mancomunitat 
Intermunicipal de 
la Vall de Tenes 

 P5809508D  
Prospecció demogràfica 
escolar  

202210038556 22/Y/329082 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,10 92,10 12 
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Segon. CONCEDIR el recurs tècnic Equitat educativa: escolaritat equilibrada, per a la 
realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, mitjançant contractació 
externa, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de 
Montmeló 

P0813400I   
Pla local de prevenció i 
atenció a l'absentisme 
escolar 

202210019864 22/Y/329083 10.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 12,00 77,00 

Aj. de 
Sabadell 

P0818600I   

Suport l'elaboració del 
Pla de xoc per 
combatre la segregació 
escolar. Modelatge de 
l'estratègia per un 
pacte local contra la 
segregació  

202210069529 22/Y/329084 9.000,00 € 20,00 20,00 15,00 55,00 10,00 11,00 76,00 

Aj. de Sant 
Cugat del 
Vallès 

P0820400J   

Elaboració d'un Pla 
local per una escolaritat 
equilibrada. Modelatge 
de l’estratègia per un 
pacte local contra la 
segregació  

202210068824 22/Y/329085 9.000,00 € 20,00 20,00 15,00 55,00 10,00 4,00 69,00 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I   

Actualització del 
protocol local de 
prevenció i atenció a 
l'absentisme escolar 

202210008378 22/Y/329086 6.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 10,00 75,00 
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Aj. de Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B   

Actualització protocol 
local de prevenció i 
atenció a l'absentisme 
escolar 

202210067621 22/Y/329088 6.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 13,00 78,00 
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Tercer. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat primer d’aquest 
acord:  
 

a) AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament les sol·licituds dels ens locals.  

 
b) ESTABLIR que els recursos s’han d’entendre acceptats pels ens destinatari si en 

el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no 
manifesta expressament la seva renúncia. L’acceptació comporta la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
Quart. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat segon d’aquest 
acord: 
 

a) ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini de deu dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens 
no manifesta expressament la renúncia. Per raons d’agilitat i millora en la 
tramitació, i donat que té una contractació associada, aquest termini s’ha reduït 
respecte l’establert a l’article 25.3.b del Catàleg 2022. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 

 
b) ESTABLIR que vist que el suport es presta mitjançant contractació externa, 

l’import definitiu de la concessió, vindrà determinat per l’import de l’adjudicació 
de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Cinquè. DISPOSAR el règim comú de les actuacions concedides a l’apartat primer i 
segon d’aquest acord: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits.   
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Requisit incomplert  

Aj. de 
Granollers 

P0809500B   
Revisió de dades i estratègies 
per a la millora de l'equitat 
educativa 

202210066018 40,00 5,00 14,00 59,00 
No assoliment de la puntuació 
mínima de 65 punts 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Llobregat 

P0821000G   
Dissenyar i implementar un 
model de gestió i planificació en 
clau d'equitat educativa 

202210069458 50,00 5,00 4,00 59,00 
No assoliment de la puntuació 
mínima de 65 punts  
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Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: gestió de serveis educatius i documents de centre, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012280).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

 
b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el règim regulador o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
c. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 10 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar per unanimitat 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb 
la qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig (BOPB de 31 de maig).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic Escoles i centres educatius: gestió de serveis i 
documents de centre per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest 
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acord, amb mitjans propis de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Cabrera 
de Mar 

P0802900A   
Estudi de costos de 
l'EMM actual i del taller 
de les arts 

202210048100 22/Y/320037 15,00 15,00 20,00 50,00 20,00 2,00 72,00 12 

Aj. de Canet de 
Mar 

P0803900J   
Projecte educatiu de 
centre i NOFC EBM El 
Palauet. Actualització 

202210070234 22/Y/329039 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 9,00 74,00 12 

Aj. de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E   
Estudi de costos 
d'escola bressol 
municipal 

202210021580 22/Y/329042 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 5,00 75,00 12 

Aj. de Fonollosa P0808300H   
Projecte educatiu de 
centre Llar d'Infants 
Rexics. Actualització 

202210068598 22/Y/329045 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 5,00 75,00 12 

Aj. de Gurb P0809900D   
Estudi de costos 
d'escola bressol, per 
establiment de servei 

202210012608 22/Y/329046 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 1,00 66,00 12 

Aj. de la Garriga P0808700I   
Estudi de costos de 
l'escola d'adults per a 
l'establiment del servei  

202210068736 22/Y/329047 20,00 15,00 15,00 50,00 10,00 6,00 66,00 12 

Aj. de Malla P0811000I   

Estudi de costos per 
elaborar el pressupost 
de reobertura del centre 
0-3 

202210062474 22/Y/329048 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 0,00 65,00 12 
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Aj. de Mollet del 
Vallès 

P0812300B   

Estudi de costos de 
l'escola municipal 
d’educació especial 
Can Vila. 

202210021344 22/Y/329049 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 14,00 84,00 12 

Aj. de Piera P0816000D   

Estudi de costos de 
l'aula municipal de 
música Maria Escolà i 
Cases 

202210064077 22/Y/329050 20,00 10,00 20,00 50,00 10,00 12,00 72,00 12 

Aj. de Premià de 
Dalt 

P0823000E   
Estudi de costos de les 
escoles bressols 
municipals 

202210038222 22/Y/329051 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 8,00 78,00 12 

Aj. de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G   

Estudi de costos de 
centres educatius 
municipals, Escoles 
Bressol 

202210069454 22/Y/329052 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 4,00 74,00 12 

Aj. de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G   
Estudi de costos de 
l'escola municipal de 
música  

202210069449 22/Y/329054 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 4,00 69,00 12 

Aj. de Sora P0827200G   
Estudi de costos per a 
la implantació d'una 
escola pública rural 

202210001249 22/Y/329057 20,00 20,00 10,00 50,00 10,00 5,00 65,00 12 
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Aj. de Torelló P0828500I   
Estudi de costos 
d'escola bressol 
municipal. 

202210019873 22/Y/329058 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 19,00 89,00 12 

Consell 
Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P-5800013-D 

Modificació de 
pressupostos al 
finançament 
intermunicipal de 
l'EMAP 

202210010508 
22/Y/329060 

 
20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,10 92,10 12 
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Segon. CONCEDIR el recurs tècnic Escoles i centres educatius: gestió de serveis i 
documents de centre per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest 
acord, mitjançant contractació externa, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Canet 
de Mar 

P0803900J   

Disseny de 
l'oferta formativa 
per a joves i 
nouvinguts a 
l'Escola d'Adults 
de Canet de Mar 

202210070232 22/Y/329061 2.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de 
Canovelles 

P0804000H   

Projecte educatiu 
de centre EBM 
Marta Mata. 
Actualització 

202210010835 22/Y/329062 3.500,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 20,00 85,00 12 

Aj. de 
Castellar del 
Vallès 

P0805000G   

Suport a la 
preparació de 
contractes. 
Escola bressol 

202210068617 22/Y/329063 2.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 6,00 86,00 12 

Aj. de La 
Garriga 

P0808700I   

Projecte educatiu 
de l'escola de 
persones adultes 
de la Garriga. 
Formulació 

202210068741 22/Y/329064 3.500,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 6,00 71,00 12 

Aj. de 
Ripollet 

P0817900D   
Diagnosi dels 
serveis artístics 
del municipi  

202210065937 22/Y/329065 6.500,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 17,00 87,00 12 
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Aj. de 
Ripollet 

P0817900D   

Projecte educatiu 
de centre de les 
EBM. 
Actualització 

202210023252 22/Y/329066 3.500,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 17,00 82,00 12 

Aj. de Sant 
Esteve 
Sesrovires 

P0820700C   

Suport a la 
preparació de 
contractes. 
Escola bressol 

202210068255 22/Y/329067 2.000,00 € 20,00 20,00 15,00 55,00 20,00 5,00 80,00 12 

Aj. de Sant 
Esteve 
Sesrovires 

P0820700C   

Projecte educatiu 
de centre EB La 
Ginesta. 
Actualització 

202210068253 22/Y/329068 2.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 5,00 75,00 12 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Llobregat 

P0821000G   

Model de Servei 
de les Escoles 
Bressol 
Municipals 

202210069451 22/Y/329069 8.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 4,00 74,00 12 

Aj. de Sant 
Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F   

Projecte educatiu 
de centre EB Els 
Gotims. 
Actualització 

202210060779 22/Y/329070 2.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 10,00 75,00 12 
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Aj. de Sant 
Pere de 
Ribes 

P0823100C   

Model de servei 
de l'Escola 
Municipal de 
Persones 
Adultes. 
Formulació 

202210071124 22/Y/329071 3.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 20,00 11,00 86,00 12 

Mancomunitat 

de la Plana 
 P0800024B 

Diagnòstic 
territorial per a la 
creació d'un 
Centre 
Mancomunat de 
Formació de 
Persones 
Adultes 

202210068561 22/Y/329072 8.500,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 12,10 72,10 12 
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Tercer. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat primer d’aquest 
acord:  
 

a) AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament les sol·licituds dels ens locals.   

 
b) ESTABLIR que els recursos s’han d’entendre acceptats pels ens destinatari si en 

el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no 
manifesta expressament la seva renúncia. L’acceptació comporta la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
Quart. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat segon d’aquest 
acord: 
 

a) ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini de deu dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens 
no manifesta expressament la renúncia. Per raons d’agilitat i millora en la 
tramitació, i donat que té una contractació associada, aquest termini s’ha reduït 
respecte l’establert a l’article 25.3.b del Catàleg 2022. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 

 
b) ESTABLIR que vist que el suport es presta mitjançant contractació externa, 

l’import definitiu de la concessió, vindrà determinat per l’import de l’adjudicació 
de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Cinquè. DISPOSAR el règim comú de les actuacions concedides a l’apartat primer i 
segon d’aquest acord:  
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
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Motivació 
Requisit 

incomplert 

Aj. de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I   

Gestió de 
serveis 
educatius i 
documents de 
centre 

202210060274 20,00 5,00 13,00 38,00 

No es disposa de mitjans 
especialitzats suficients per 
desenvolupar l'actuació amb 
el calendari que necessita 
l'ens local. S’articularà un 
suport puntual. 

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 

Aj. de 
Bigues i 
Riells 

P0802300D   

Suport a la 
gestió 
administrativa i 
comunicació 
amb les 
famílies a 
l'EBM La Puput 

202210070714 0,00 0,00 10,00 10,00 

La sol·licitud no s'ajusta al 
tipus d'actuacions previstes 
dins d'aquest recurs de 
catàleg.  

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 

 

Aj. de Canet 
de Mar 

P0803900J   

Suport en 
l'elaboració de 
les NOFC de 
l'EBM El 
Palauet 

202210070236 45,00 10,00 9,00 64,00 

Les necessitats d'actualització 
de les Normes d'Organització 
i Funcionament de l'EBM El 
Palauet es duran a terme 
juntament amb  una altra 
sol·licitud d'actualització del 
Projecte Educatiu de Centre 
de la mateixa escola bressol 
(PMT 202210070234). 

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 

Aj. de Gurb P0809900D   

Escoles i 
centres 
educatius: 
gestió de 
serveis 

202210002591 20,00 5,00 1,00 26,00 
No es disposa de mitjans 
especialitzats suficients per 
desenvolupar l'actuació. 

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 
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Motivació 
Requisit 

incomplert 

educatius i 
documents de 
centre 

Aj. de Sant 
Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E   

Revisió i 
actualització de 
les NOFC de 
l'Escola 
Municipal de 
Música de Sant 
Joan de 
Vilatorrada 

202210015256 30,00 0,00 9,00 39,00 

Es proposa a l'ens que realitzi 
accions prèvies que ajudin a 
preparar l'actuació en el futur. 
S'articularà un 
acompanyament puntual. 

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 

Aj. de 
Terrassa 

P0827900B   

Gestió de 
serveis 
educatius i 
documents de 
centre 

202210034898 40,00 5,00 14,00 59,00 

L'ens  rebrà un suport aliè a la 
Diputació per realitzar part de 
l'actuació sol·licitada. Per 
aquest motiu pot resultar 
incompatible i no ajustar-se a 
les actuacions previstes dins 
d'aquest recurs de Catàleg. 

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Gestió del 
servei de 
menjador 
escolar 

202210066209 30,00 10,00 9,30 49,30 

La sol·licitud no s'ajusta al 
tipus d'actuacions previstes 
dins d'aquest recurs de 
catàleg.  

No assoliment de la 
puntuació mínima 
de 65 punts 
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF 
Núm. registre 

PMT  
Actuació Tipus de desistiment 

Aj. de 
Torelló  

P0828500I   202210019888 

Participació de tècnics a la 
taula d'experts de la 
licitació de l'escola d'Arts 
Plàstiques 

Exprés.  
Desistida per l'ens en 
data de 12 d'abril de 2022 
(PMT 202210061377)  

Aj. d’Òrrius P0815200A   202210011577 

Elaboració de plecs de 
clàusules administratius per 
a la contractació del servei 
de l'Escola Bressol Les 
Orenetes 

Exprés.  
Desistida per l'ens en 
data 18 de maig de 2022 
(PMT 202210080727) 

 
Vuitè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Noves oportunitats 
educatives 4.10: ciutats orientadores, en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012282).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

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

 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

 
b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el règim regulador o en les 
condicions de concertació del recurs. 

 
5. En data 10 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar per unanimitat 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb 
la qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 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).  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats 
orientadores, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, 
amb mitjans propis de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Bigues i 
Riells 

P0802300D   

Estratègia local de 
lluita contra 
l'abandonament 
escolar prematur. 
Formulació 

202210070720 22/Y/328950 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 10,00 90,00 12 

Aj. de Masquefa P0811800B   

Estratègia local de 
lluita contra 
l'abandonament 
escolar prematur. 
Formulació 

202210069315 22/Y/328951 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,00 92,00 12 

Aj. de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B   

Estratègia local de 
lluita contra 
l'abandonament 
escolar prematur. 
Formulació 

202210068259 22/Y/328952 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 13,00 93,00 12 
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Segon. CONCEDIR el recurs tècnic Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats 
orientadores, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, 
mitjançant contractació externa, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens Local NIF Actuació  
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL  

Aportació 
estimada 

DIBA 

Criteri 1 

C
ri

te
ri

 2
 

C
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
tu

a
c
ió

 t
o

ta
l 

o
b

ti
n

g
u

d
a

 

D
u

ra
d

a
 m

à
x
im

a
 

(m
e
s
o

s
) 

S
u

b
c
ri
te

ri
 1

 

S
u

b
c
ri
te

ri
 2

 

S
u

b
c
ri
te

ri
 3

 

T
o

ta
l 

c
ri

te
ri

 1
 

Aj. de 
Granollers 

P0809500B 

Pla / projecte 
de ciutat 
orientadora. 
Formulació 

202210069111 22/Y/328944 18.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 14,00 94,00 12 

Aj. de Manlleu P0811100G 

Pla / Projecte 
ciutat 
orientadores. 
Formulació 

202210066515 22/Y/328946 18.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 19,00 99,00 12 

Aj. de 
Martorell 

P0811300C 

Pla/projecte de 
noves 
oportunitats 
educatives 

202210065265 22/Y/328953  18.000,00 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 16,00 76,00 12 

Aj. de Sant 
Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Pla / Projecte 
de ciutat 
orientadora. 
Formulació 

202210067827 22/Y/328948 18.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 4,00 84,00 12 

Aj. de Santa 
Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 

Pla / projecte 
de ciutat 
orientadora. 
Formulació 

202210065422 22/Y/328954 18.000,00 € 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 12,00 92,00 12 
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Tercer. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat primer d’aquest 
acord:  
 

a) AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament les sol·licituds dels ens locals.  

 
b) ESTABLIR que els recursos s’han d’entendre acceptats pels ens destinatari si en 

el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no 
manifesta expressament la seva renúncia. L’acceptació comporta la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
Quart. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat segon d’aquest 
acord: 
 

a) ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini de deu dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens 
no manifesta expressament la renúncia. Per raons d’agilitat i millora en la 
tramitació, i donat que té una contractació associada, aquest termini s’ha reduït 
respecte l’establert a l’article 25.3.b del Catàleg 2022. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 

 
b) ESTABLIR que vist que el suport es presta mitjançant contractació externa, 

l’import definitiu de la concessió, vindrà determinat per l’import de l’adjudicació 
de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Cinquè. DISPOSAR el règim comú de les actuacions concedides a l’apartat primer i 
segon d’aquest acord.  
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits.   
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Motivació Requisit incomplert 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H   

Redacció del Pla 
d'Autoprotecció de la 
llar d'infants L'Avió 
de Paper 

202210007369 40,00 0,00 9,00 49,00 

L'actuació requereix una 
major disponibilitat 
d'equips i recursos per 
part del sol·licitant 

No assoliment de la 
puntuació mínima de 
65 punts 

Aj. de Santa 
Maria de 
Palautordera 

P0825900D   

Estratègia local de 
lluita contra 
l'abandonament 
escolar prematur. 
Formulació 

202210047722 40,00 5,00 11,00 56,00 

No es disposa de mitjans 
especialitzats suficients 
per desenvolupar 
l'actuació. Les necessitats 
s'incorporen parcialment 
dins una altre sol·licitud de 
l'ens, estimada durant 
aquest mateix període 
d'instrucció. 

No assoliment de la 
puntuació mínima de 
65 punts 
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Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: manteniment d’equipaments educatius, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0012283).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

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

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

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

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

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

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

 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

 
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 

es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

 
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 

proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el règim regulador o en les 
condicions de concertació del recurs. 
 

5. Atès que l'execució de les actuacions d'aquest recurs estan vinculades a una 
contractació oberta (núm. exp. 2021/3713), dividida en 5 lots, coincidents amb els 
diferents tipus d’actuacions o estudis tècnics del catàleg, i que tenen una dotació 
pressupostària màxima i independent entre els lots, la suficiència de recursos s'ha 
valorat dins del marc de cada lot. 

 
Així doncs, algunes sol·licituds han estat desestimades malgrat tenir una puntuació 
suficient, per haver-se esgotat el pressupost previst del lot corresponent.  

 
6. En data 10 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar per unanimitat 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb 
la qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
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14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig (BOPB de 31 de maig),  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic Escoles i centres educatius: manteniment 
d’equipaments educatius, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en 
aquest acord, mitjançant contractació externa, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Aj. de Berga P0802200F 

Pla inicial de 
manteniment. 
Escola St. 
Joan 

202210023182 22/Y/328987 4.996,09 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 17,00 77,00 12 

Aj. de 
Casserres 

P0804800A 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
Escola P. 
Làscaris 

202210062575 22/Y/328988 3.519,89 € 20,00 20,00 15,00 55,00 5,00 7,50 67,50 12 

Aj. de 
Fonollosa 

P0808300H 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
EBM Reixics 

202210004206 22/Y/328989 2.698,30 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 5,00 75,00 12 

Aj. de les 
Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 

Avantprojecte 
d'ampliació. 
EMM C. 
Arimany 

202210069700 22/Y/328990 4.324,54 € 15,00 10,00 20,00 45,00 5,00 17,00 67,00 12 

Aj. de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 

Projecte de 
reforma de la 
instal·lació de 
calefacció. 
Escola 
Col·legis Nous 

202210019208 22/Y/328991 10.958,97 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 14,00 74,00 12 

Aj. de Ripollet P0817900D 

Pla de 
manteniment. 
Escola Gassol 
i Vidal 

202210023135 22/Y/328992 2.519,22 € 15,00 15,00 15,00 45,00 5,00 17,00 67,00 12 
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Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Projecte de 
nou porxo i 
substitució de 
parament de 
façana. 
Escola J. Llull 

202210057148 22/Y/328993 5.033,60 € 20,00 20,00 15,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
Escola J. Llull 

202210057154 22/Y/328994 4.444,33 € 20,00 20,00 15,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
Escola S. Vall 

202210057161 22/Y/328998 3.917,98 € 20,00 20,00 15,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Projecte de 
reforma de la 
instal·lació de 
climatització. 
EMM Can 
Caralt 

202210064598 22/Y/329000 1.725,46 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 
Pla de 
manteniment. 
EBM Minerva 

202210065269 22/Y/328996 1.651,65 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 9,00 69,00 12 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Pla de 
manteniment. 
EBM St. 
Nicolau 

202210068764 22/Y/328999 1.159,18 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 9,00 69,00 12 
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Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I 

Pla inicial de 
manteniment. 
Escola J. 
Balmes 

202210022788 22/Y/329001 2.538,58 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 10,00 70,00 12 

Aj. de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
Escola J. Abril 

202210069588 22/Y/329002 4.617,36 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 9,00 79,00 12 

Aj. de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 
Pla inicial de 
manteniment. 
Escola J. Abril 

202210069595 22/Y/328995 4.561,70 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 9,00 74,00 12 

Aj. de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 

Avantprojecte 
de reforma i 
ampliació. 
Escola J. 
Balmes 

202210019329 22/Y/328997 19.407,19 € 20,00 15,00 15,00 50,00 5,00 12,00 67,00 12 

Aj. de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 

Avantprojecte 
de reforma. 
EBM 
L'Espígol 

202210070399 22/Y/329003 4.323,33 € 20,00 15,00 20,00 55,00 5,00 11,00 71,00 12 

Aj. de Sant 
Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 
Pla 
d'autoprotecció. 
EBM El niu 

202210008184 22/Y/329005 2.191,31 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 18,00 83,00 12 

Aj. de 
Terrassa 

P0827900B 
Pla 
d'autoprotecció. 
CEE El Pi 

202210069750 22/Y/329004 2.543,42 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 14,00 79,00 12 
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Aj. de 
Terrassa 

P0827900B 
Pla 
d'autoprotecció. 
EBM Tabalet 

202210069751 22/Y/329008 2.227,61 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 14,00 79,00 12 

Aj. de 
Terrassa 

P0827900B 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
CFA La Llar, 
CEE Fàtima i 
EBM Ginesta 

202210058233 22/Y/329006 9.820,36 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 14,00 79,00 12 

Aj. del 
Masnou 

P0811700D 
Pla de 
manteniment. 
EBM Sol solet 

202210015798 22/Y/329007 1.159,18 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 7,00 67,00 12 

Aj. del 
Masnou 

P0811700D 

Pla de 
manteniment. 
EBM La 
Barqueta 

202210015808 22/Y/329009 1.159,18 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 7,00 67,00 12 
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Aj. d'Òdena P0814200B 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
EBM L'avió de 
paper 

202210020726 22/Y/329010 2.905,21 € 20,00 20,00 20,00 60,00 10,00 10,00 80,00 12 

              

Aj. d'Òdena P0814200B 

Auditoria i 
certificació 
energètica. 
EBM Els 
Vailets 

202210020735 22/Y/329013 2.457,51 € 20,00 15,00 20,00 55,00 10,00 10,00 75,00 12 

Aj. d'Òdena P0814200B 

Pla de 
manteniment. 
EBM Els 
Vailets 

202210020267 22/Y/329011 1.448,37 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 10,00 70,00 12 

Aj. d'Òdena P0814200B 

Pla de 
manteniment. 
EBM L'Avió 
de paper 

202210020478 22/Y/329012 1.159,18 € 15,00 15,00 20,00 50,00 10,00 10,00 70,00 12 

Aj. d'Olost P0814800I 

Protocol 
d'actuació en 
emergències. 
EBM Estel 

202210006515 22/Y/329014 1.147,08 € 20,00 20,00 20,00 60,00 5,00 5,00 70,00 12 
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Aj. d'Olvan P0814300J 

Projecte de 
reforma dels 
lavabos Sala 
dels Miralls. 
Escola 
d'Olvan 

202210071096 22/Y/329015 4.015,99 € 20,00 15,00 10,00 45,00 10,00 10,00 65,00 12 
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Segon. DISPOSAR el règim de les actuacions concedides a l’apartat primer d’aquest 
acord: 
 

a) ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini de deu dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens 
no manifesta expressament la renúncia. Per raons d’agilitat i millora en la 
tramitació, i donat que té una contractació associada, aquest termini s’ha reduït 
respecte l’establert a l’article 25.3.b del Catàleg 2022. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 

 
b) ESTABLIR que vist que el suport es presta mitjançant contractació externa, 

l’import definitiu de la concessió, vindrà determinat per l’import de l’adjudicació 
de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 

 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

 
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 

imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 
 

Quart. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Motivació 

Aj. de Badalona P0801500J 

Redacció de projecte de 
substitució d'instal·lació 
d'aigua corrent sanitària, 
calefacció i climatització 
escola Gitanjali 

202210050917 50,00 5,00 12,00 67,00 
No es disposa de 
recursos econòmics 
suficients 

Aj. de Ripollet P0817900D 
Pla de manteniment per a 
l'Escola Escursell i Bartalot 

202210023095 45,00 5,00 17,00 67,00 
No es disposa de 
recursos econòmics 
suficients 

Aj. de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Millora en el sistema de 
calefacció de l'Edifici Sant 
Ferran 

202210020098 55,00 5,00 6,00 66,00 
No es disposa de 
recursos econòmics 
suficients 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
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Motivació 
Requisit 

incomplert 

Aj. de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
Projectes de patis 
coeducatius 

202210069127 20,00 5,00 10,00 35,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de l'Esquirol P0825400E 
Projecte institut-escola 
a l'Esquirol 

202210023734 20,00 5,00 11,30 36,30 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Substitució i millora de 
la instal·lació de 
calefacció de l'escola 
Joan Abelló 

202210019200 35,00 5,00 14,00 54,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Ripollet P0817900D 
Certificació energètica 
per la EBM "La 
Verema" 

202210023106 30,00 5,00 17,00 52,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Ripollet P0817900D 
Certificació energètica 
per la EBM "La Rodeta 
del Molí" 

202210023120 30,00 5,00 17,00 52,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Establiment d'un Pla 
de manteniment de 
l'Escola pública 
d'infantil i primària 
Serena Vall 

202210064602 45,00 5,00 9,00 59,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Establiment d'un Pla 
de manteniment de 
l'Escola pública 
d'infantil i primària 
Jaume Llull 

202210064607 45,00 5,00 9,00 59,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 
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Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 
Obtenció certificació 
energètica de l'Escola 
Municipal de Música 

202210057152 45,00 0,00 9,00 54,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Establiment d'un pla 
de manteniment de 
l'escola de música Can 
Caralt 

202210069294 45,00 0,00 9,00 54,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Projecte de reparació i 
millora del sistema de 
captació d'energia 
solar tèrmica i 
fotovoltàica  

202210064593 35,00 5,00 9,00 49,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Taradell P0827800D 
Certificació energètica 
de l'Escola Les 
Pinediques (Primària) 

202210009583 30,00 5,00 10,00 45,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. de Tiana P0828200F 
Pla manteniment 
escola bressol i el seu 
edifici annex 

202210021254 30,00 5,00 0,00 35,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 

Aj. d'Òdena P0814200B 

Redacció del Pla 
d'Autoprotecció de la 
llar d'infants L'Avió de 
Paper 

202210020283 20,00 5,00 10,00 35,00 
La sol·licitud no 
assoleix la puntuació 
mínima requerida 

Inferior a 65 
punts 
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Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 




