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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2022 

 
El 28 de juliol 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, 
actuant com a president accidental el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni 
Cuadrado (PSC-CP), i amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora 
Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i 
Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb 
els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles 
Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc Verdaguer Montanyà 
(JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares 
(JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyora Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), senyora Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Laura Pérez 
Castaño (ECG), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Maria Rosa 
Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, 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 la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), 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 colꞏlegiats (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 pel president accidental, aquest excusa l’absència de la presidenta, 
senyora Marín, i tots seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
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1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 14 de juliol 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. 2022/17761). 
 

3. 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. 186/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 51/2017, en esdevenir 
ferma, en virtut de la Sentència núm. 1169/2022, de 28 de març, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apelꞏlació núm. 
96/2021 i confirma la sentència de primera instància, en el sentit de desestimar 
el recurs contenciós administratiu interposat de forma cumulativa pel senyor 
XXX, contra sengles resolucions de l’Ajuntament del Masnou i de la Diputació de 
Barcelona que, al seu torn, denegaven la seva petició sobre l’assumpció del cost 
de manteniment d’un mur o talús ubicat a una finca de la seva propietat i 
confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat de la Diputació de Barcelona. 
(Exp. núm. 2017/0002736). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 150/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 392/2018-J, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 16 
d’abril de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0017650). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 100/2022, de 8 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 402/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018329). 

 
6. 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 
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 147/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 404/2018-M, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018869). 

 
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. 8 de Barcelona, núm. 38/2022, de 16 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-E, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0019143). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, núm. 26/2022, de 10 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 399/2018-D, 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 presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0021099). 

 
9. 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. 63/2021, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0000620). 
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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 Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 140/2022, de 17 de 
maig, dictada en el procediment abreujat núm. 405/2018-E, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent contra el Decret 
dictat el 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de 
reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0000630). 

 
11. 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. 28/2022, de 22 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-C, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005101). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 152/2022, de 24 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-V, interposat pel 
senyor XXX, en desestimar 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 presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0005113). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 33/2022, de 22 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, interposat pel 
senyor XXX, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestimava el recurs de reposició formulat contra 
el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, havia denegat la petició 
de millora per anys de serveis prestats. (Exp. núm. 2019/0007522). 
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14. 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. 11 de Barcelona, núm. 32/2022, de 25 
d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 382/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2020/0001307). 

 
15. 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. 6 de Barcelona, núm. 26/2022, de 2 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2020-A, 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 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 formulat contra el Decret dictat el 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària 
de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002800). 

 
16. 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. 12 de Barcelona, núm. 106/2022, de 7 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 57/2021-2C, interposat per la 
senyora XXX, respecte de la demanda formulada per la part recurrent contra la 
Resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimava la 
petició presentada per la recurrent de fixesa respecte de la última plaça ocupada 
o, subsidiàriament, que s’adoptés qualsevol mesura sancionadora o dissuasiva 
de l’abús en la temporalitat (Exp. núm. 2021/0011167). 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 152/2022, de 12 de 
maig, dictada en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel 
senyor XXX, respecte de la demanda formulada per la part recurrent contra el 
Decret de la Presidència de 9 d’abril de 2021, que va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial plantejada per l’actora pels danys soferts quan 
circulava amb la seva bicicleta i va caure a conseqüència d’una esquerda a la 
calçada (Exp. núm. 2021/0016795). 
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18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8444/2022, de 4 de juliol, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 244/2022-V, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució d’11 de març de 2022, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es va imposar 
a la part recurrent una sanció de 20 dies de suspensió de funcions amb pèrdua 
de les retribucions corresponents (Exp. núm. 2022/0015517). 

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

desistiment del sorteig «DIBA CHALLENGE», aprovat per la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 31 de març de 2022, amb motiu de no haver assolit l’objectiu 
d’arribar a un nombre òptim de participants en la primera convocatòria. (Exp. 
núm. 2022/6273). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.000 €, a l'Ajuntament de Avinyó, per 
a finançar l'actuació local “Millora de l’accessibilitat i mobilitat al C/Indústria - 
Zona esportiva i escolar, C/Relat i del Passatge de Cal Fatjó del nucli urbà 
d'Avinyó”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016343). 

 
21. CALDERS. 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 Calders, per 
a finançar l'actuació local “Millora i reposicions asfaltats carrers de Calders l'any 
2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016882). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l'Ajuntament de Gallifa, per 
a finançar l'actuació local “Inversió habitatge mon rural”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016397). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Navàs, per 
a finançar l'actuació local “Obres d'urbanització i supressió de barreres 
arquitectòniques'”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017663). 
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24. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 191.826,03 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local “Projecte 
bàsic i executiu de millora i nova instalꞏlació de jocs infantils i espais de joc a 
Sant Andreu de la Barca”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0016841). 

 
25. SANT FRUITÓS DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.451,95 €, a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local “Pista 
esportiva sector est”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017066). 

 
26. SANT FRUITÓS DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 165.548,05 €, a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local “Obres 
urbanització carrer Padrò. Fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0017069). 

 
27. SANT LLORENÇ SAVALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall, per a finançar l'actuació local “Adquisició nau per zona 
d’aparcament públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017161). 

 
28. SANT LLORENÇ SAVALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 155.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a finançar l'actuació local 
“Reurbanització ctra. Monistrol 1a fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0017163). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
per a finançar l'actuació local “6a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016421). 

 
30. VILOBÍ DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de Vilobí del Penedès, per a finançar l'actuació local “Parc central 
de Vilobí del Penedès”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0016621). 
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Programa de Crèdit Local 
 
31. IGUALADA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 206.827,50 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013245).  

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

concedir una subvenció, per import de 78.486,23 €, a l'Ajuntament de Manlleu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015589).  

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

concedir una subvenció, per import de 29.815,03 €, a l'Ajuntament de Masquefa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015718).  

 
34. MONTCADA I REIXAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 45.832,89 €, a l'Ajuntament 
de Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0015846).  

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 23.318,73 €, 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. 2022/0015853).  

 
36. SANT JOAN DESPÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 130.398,58 €, a l'Ajuntament 
de Sant Joan Despí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014561).  

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

concedir una subvenció, per import de 31.446,42 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015076).  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

renúncia expressa de l’Ajuntament de Mataró a la cessió gratuïta d’un vehicle 
propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0003377). 
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Subdirecció d’Edificació 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del 
Recinte Mundet”, amb un pressupost base de licitació de 16.058.224,26 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, resulta per un 
pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i la seva tramitació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació (Exp. núm. 2018/0003473). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl 
per establir les obligacions derivades de l’execució de les expropiacions 
corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel Pla 
Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. Aquest expedient està finançat amb 
fons europeus Next Generation  (Exp. núm. 2021/23295). 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre 
l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de Ribes”, i de la 
relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2021/1321). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

conveni de colꞏlaboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a 
l’objecte de donar suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis de la província de Barcelona, per als anys 2022, 2023 i 2024, per un 
import de 3.880.000 € (Exp. núm. 2022/15828). 

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

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar l’activitat 
cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la 
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Diputació de Barcelona, durant l’any 2022, per un import de 200.000 € (Exp. 
2022/17460). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució de la convocatòria núm. 202220225120013153, per a l’atorgament de 
subvencions destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2020-2021 (Exp. 
núm. 2022/0004451). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Espais d'innovació en la prestació 
dels serveis socials d'atenció domiciliària", 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. 2022/16933). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2022.- Pel 
senyor president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 14 de juliol 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. 2022/17761).- 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 
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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 solꞏlicitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

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

 
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). 
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A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord 96/2019), per la Junta de Govern en sessió de 26 
de setembre de 2019 (acord 344/2019), per Decret urgent de la Presidència 
10582/2019, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern 435/2019, 
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència 
11029/2019, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 477/2019, 
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10 
d’octubre de 2019 (acord 434/2019), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre 
de 2019 (acord 478/2019), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de 
2019 (acord 590/2019), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2019 
(acord 630/2019), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020 (acord 
8/2020), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord 37/2020), 
per Decret urgent de la Presidència 2305/2020, de 10 de març, –ratificat per acord de 
la Junta de Govern 150/2020, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–, per Decret de 
la Presidència 2469/2020, de 13 de març de 2020, per la Junta de Govern en sessió 
de 30 de juliol de 2020 (acord 326/2020), per la Junta de Govern en sessió de 17 de 
setembre de 2020 (acord 404/2020), per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
novembre de 2020 (acord 532/2020), per la Junta de Govern en sessió de 26 de 
novembre de 2020 (acord 581/2020), per la Junta de Govern en sessió de 28 de gener 
de 2021 (acord 9/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
(acord 54/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (acord 
92/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (acord 171/2021), 
per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 246/2021), per Decret 
urgent de la Presidència 6627/2021, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de 
Govern 346/2021, adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern 
en sessió de 30 de juny de 2021 (acord 345/2021), per la Junta de Govern en sessió 
de 15 de juliol de 2021 (acord 417/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 de 
juliol de 2021 (acord 457/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre 
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), per la Junta de Govern en sessió de 9 de juny de 2022 (acord 
364/2022) i per la Junta de Govern en sessió de 30 de juny de 2022 (acord 418/2022).  
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
necessari modificar la representació del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, en el sentit de deixar sense efecte la designació del Sr. Carles Dalmases 
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Llordes en el Consell Consultiu de l’ens, i designar en el seu lloc la Sra. Juana 
Rosalia Barber Rosado, cap del Servei de Gestió de Parcs, per substituir-lo en 
aquesta representació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la designació de la representació de la Diputació de Barcelona 
en l’ens i en els termes següents: 
 
- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Carles Dalmases Llordes, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 30 de juliol de 2020 (AJG 
326/20), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Consultiu del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, d’acord amb l’art. 3 del 
Reglament específic d’aquest òrgan (BOPB 08.03.2000), i designar la Sra. Juana 
Rosalia Barber Rosado per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola resta de la manera següent: 
 

Primer. Les persones titulars i suplents que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola com a vocals 
en l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, 
d’acord amb l’art. 9 dels seus estatuts, són:  
 
1. Excma. Sra. Núria Marín Martínez (titular) i Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
(suplent)  
2. Sr. Valentí Junyent Torras (titular) i Sr. Pere Pons Vendrell (suplent)  
 
Segon. Les persones titulars i suplents proposades per a representar a la Diputació 
de Barcelona per a integrar-se en la Comissió Executiva del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, les quals poden formar part o no de l’Assemblea 
General, d’acord amb l’art. 15 dels seus estatuts, són:  
 
1. Sr. Francisco Javier Gomar Martin (titular) i Sr. Martí Domènech Montagut 
(suplent).  
2. Sr. Jordi Padrós Selma (titular) i Sr. Jordi Torrents Romero (suplent).  
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Tercer. La persona proposada a l’Assemblea General, d’entre les persones 
designades per aquest òrgan, per ocupar la presidència o una de les dues 
vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos 
anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, és el Sr. Francisco Javier 
Gomar Martin.  
 
Quart. Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona en 
el Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, les 
quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 3 del 
Reglament específic d’aquest òrgan (BOPB 08.03.2000), són:  
 
Titular: Sra. Juana Rosalia Barber Rosado 
Suplent: Sr. David Carrera Bonet 
 

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 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 186/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 51/2017, en esdevenir ferma, 
en virtut de la Sentència núm. 1169/2022, de 28 de març, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apelꞏlació núm. 96/2021 i 
confirma la sentència de primera instància, en el sentit de desestimar el recurs 
contenciós administratiu interposat de forma cumulativa pel senyor XXX, contra 
sengles resolucions de l’Ajuntament del Masnou i de la Diputació de Barcelona 
que, al seu torn, denegaven la seva petició sobre l’assumpció del cost de 
manteniment d’un mur o talús ubicat a una finca de la seva propietat i 
confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat de la Diputació de Barcelona. 
(Exp. núm. 2017/0002736).- 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. 4 de Barcelona, mitjançant la 
Sentència núm. 186/2020, de 9 de desembre, recaiguda en el procediment abreujat 
núm. 51/2017, va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat de forma 
cumulativa pel senyor XXX contra sengles resolucions de l’Ajuntament del Masnou i de 
la Diputació de Barcelona, que desestimaven la seva petició sobre l’assumpció del 
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cost de manteniment d’un mur o talús ubicat a una finca de la seva propietat i 
confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’argument de la sentència, en consonància amb la contestació a la 
demanda, és que no s’acredita que el mur sigui de titularitat pública, i que el dictamen 
pericial aportat per la pròpia actora impedeix vincular l’execució a càrrec de 
l’Ajuntament del projecte de construcció del mur l’any 1976 amb les obres de 
manteniment, que s’han d’executar a càrrec del propietari en aplicació dels deures 
d’ús, conservació i rehabilitació que li imposa la legislació urbanística. 
 
Vist que, interposat per la part actora recurs d’apelꞏlació núm. 96/2021 contra la 
sentència de primera instància, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat l’apelꞏlació mitjançant la Sentència 
núm. 1169/2022, de 28 de març, confirmant la Sentència núm. 186/2020, de 9 de 
desembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, la qual ha 
esdevingut ferma. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. 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. 186/2020, de 9 
de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 51/2017, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona, en esdevenir ferma en virtut de la Sentència núm. 1169/2022, 
de 28 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs 
d’apelꞏlació núm. 96/2021 i confirma la sentència de primera instància, en el sentit de 
desestimar el recurs contenciós administratiu interposat de forma cumulativa pel 
senyor XXX contra sengles resolucions de l’Ajuntament del Masnou i de la Diputació 
de Barcelona, que al seu torn denegaven la seva petició sobre l’assumpció del cost de 
manteniment d’un mur o talús ubicat a una finca de la seva propietat i confrontant amb 
la carretera BV-5002, titularitat de la Diputació de Barcelona. 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 150/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 392/2018-J, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 16 
d’abril de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0017650).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per sentència núm. 
150/2022, de 25 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 392/2018-J, ha 
desestimat la demanda interposada per la senyora XXX contra el Decret dictat el 16 
d’abril de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació que desestima la petició de millora per anys de serveis prestats en 
aquesta corporació formulada per la recurrent. 
 
La senyora XXX reclamava un import de 9.656,07 euros en concepte de premi per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. El Jutjat ha desestimat la demanda per considerar que el premi per anys de 
servei prestats reclamat per la recurrent tenia naturalesa retributiva i que no tenia 
cobertura en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels funcionaris 
de l’Administració local. No es van imposar les costes processals a la recurrent. 
 
La fermesa d’aquesta sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona 
s’ha declarat per diligència d’ordenació de 30 de maig de 2022. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 150/2022, de 25 d’abril, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 392/2018-J, que ha estat favorable per als interessos de la 
Diputació, en desestimar la demanda interposada per la senyora XXX, contra el Decret 
dictat el dia 16 d’abril de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació que desestima la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació formulada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 100/2022, de 8 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 402/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018329).- 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. 100/2022, 
de 8 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 402/2018-A, ha desestimat la 
demanda interposada per la senyora XXX contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 
2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat envers la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats en aquesta corporació per la recurrent. 
 
La senyora XXX reclamava un import de 4.127,98 euros en concepte de premi per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. El Jutjat ha desestimat la demanda per considerar que el premi per anys de 
servei prestats reclamat per la recurrent tenia naturalesa retributiva i que no tenia 
cobertura en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels funcionaris 
de l’Administració local. No es van imposar les costes processals a la recurrent. 
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La fermesa d’aquesta sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona 
s’ha declarat per diligència d’ordenació de 22 de juny 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 Ilꞏlma. 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. 100/2022, de 8 d’abril, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 402/2018-A, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en desestimar la demanda interposada per la senyora XXX contra el Decret 
dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava 
la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació per la 
recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 147/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 404/2018-M, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018869).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per sentència núm. 
147/2022, de 25 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 404/2018-M, ha 
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desestimat la demanda interposada per la senyora XXX contra el Decret dictat el dia 
12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat 
contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició 
de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació per la recurrent. 
 
La senyora XXX reclamava un import de 3.885,16 euros en concepte de premi per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. El Jutjat ha desestimat la demanda per considerar que el premi per anys de 
servei prestats reclamat per la recurrent tenia naturalesa retributiva i que no tenia 
cobertura en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels funcionaris 
de l’Administració local. No es van imposar les costes processals a la recurrent. 
 
La fermesa d’aquesta sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona 
s’ha declarat per diligència d’ordenació de 26 de maig de 2022. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. 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. 10 de Barcelona, núm. 147/2022, de 25 d’abril, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 404/2018-M, que ha estat favorable per als interessos de la 
Diputació, en desestimar la demanda interposada per la senyora XXX, contra el Decret 
dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava 
la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació formulada per 
la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
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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. 8 de Barcelona, núm. 38/2022, de 16 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-E, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0019143).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 38/2022 de 16 de maig, 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. 394/2018-E, interposat per la senyora 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 desestimava el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que denegava la petició de 
millora per anys de servei prestats presentada per la recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 16 de maig de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, ha posat fi a la via judicial de 
forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. 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. 38/2022, dictat el 16 
de maig pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment 
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abreujat núm. 394/2018-E, 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 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 per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, núm. 26/2022, de 10 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 399/2018-D, 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 
presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0021099).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, 
que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant Decret 26/2022, 
de 10 de maig, 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. 399/2018-D que va interposar el senyor XXX contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent.  
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 10 de maig 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 
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de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. 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. 26/2022, dictat el 10 
de maig pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 399/2018-D, 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 el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 
 
9.- 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. 63/2021, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0000620).- 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. 
63/2021, 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. 401/2018-2B, interposat per la senyora 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 per la 
recurrent. 
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El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 31 de març de 
2021 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 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 Ilꞏlma. 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. 63/2021, dictat el 31 
de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 401/2018-2B, 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 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 per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 
140/2022, de 17 de maig, dictada en el procediment abreujat núm. 405/2018-E, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part 
recurrent contra el Decret dictat el 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0000630).- La Junta, de 
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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 ha dictat la sentència núm. 
140/2022, de 17 de maig, recaiguda en el procediment abreujat núm. 405/2018-E, que 
desestima íntegrament la demanda promoguda pel senyor XXX contra la resolució de 
12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.  
 
La sentència núm. 140/2022, de 17 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona ha guanyat fermesa, i 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 Ilꞏlma. 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. 140/2022, 
dictada el 17 de maig pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 405/2018-E, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en desestimar en la seva integritat la demanda formulada 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 el Decret de 16 d’abril de 2018 que, 
per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la 
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Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 
28/2022, de 22 de març, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-C, 
interposat per la senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i 
declarar la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en 
costes, de la demanda promoguda contra el Decret de 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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005101).- 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. 28/2022, 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. 418/2018-C, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de 
reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta 
corporació presentada per la recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 22 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 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 Ilꞏlma. 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. 28/2022, dictat el 22 
de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 418/2018-C, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en 
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tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial, 
sense imposició de costes, en la demanda interposada 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 per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
152/2022, de 24 d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-V, 
interposat pel senyor XXX, en desestimar 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 presentada pel 
recurrent (Exp. núm. 2019/0005113).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per sentència núm. 
152/2022, de 24 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 408/2018-V, ha 
desestimat la demanda interposada pel senyor XXX contra el Decret dictat el dia 12 de 
juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat envers la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats en aquesta corporació pel recurrent. 
 
El senyor XXX reclamava un import de 5.380,76 euros en concepte de premi per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. El Jutjat ha desestimat la demanda per considerar que el premi per anys de 
servei prestats reclamat pel recurrent tenia naturalesa retributiva i que no tenia 
cobertura en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels funcionaris 
de l’Administració local. No es van imposar les costes processals al recurrent. 
 
La fermesa d’aquesta sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona 
s’ha declarat per ofici de 8 de juny 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, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

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 Ilꞏlma. 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. 10 de Barcelona, núm. 152/2022, de 24 d’abril, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 408/2018-V, que ha estat favorable per als interessos de la 
Diputació, en desestimar la demanda interposada pel senyor XXX contra el Decret 
dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava 
la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 
33/2022, de 22 de febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, 
interposat pel senyor XXX, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, i 
declarar la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en 
costes, de la demanda promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona que desestimava el recurs de reposició 
formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, havia 
denegat la petició de millora per anys de serveis prestats. (Exp. núm. 
2019/0007522).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 33/2022, de 22 de febrer, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 475/2018-M2 que va interposar el senyor XXX contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestimava el 
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recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, havia denegat la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent. 
 
Vist el desistiment de la part recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu  
núm. 17 de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma 
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 Ilꞏlma. 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. 33/2022, dictat el 22 
de febrer 2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 475/2018-M2, i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, el senyor XXX, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona 
que desestimava el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 
que, per la seva banda, havia denegat la petició de millora per anys de serveis 
prestats. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 

 
14.- 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. 11 de Barcelona, núm. 
32/2022, de 25 d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 382/2018-A, 
interposat per la senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i 
declarar la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en 
costes, de la demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del 
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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 presentada per la recurrent (Exp. núm. 2020/0001307).- 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. 11 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 32/2022, de 25 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. 382/2018-A, interposat per la senyora XXX contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació per la qual es desestima el recurs de reposició 
formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació formulada per la 
recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 25 d’abril de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 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 Ilꞏlma. 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, favorable als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictat el 25 d’abril pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 382/2018-A, pel 
qual es té per desistida a la senyora XXX i es declara la terminació del procediment 
judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el Decret de 12 
de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
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reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona.” 
 
15.- 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. 6 de Barcelona, núm. 
26/2022, de 2 de maig, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2020-A, 
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 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 formulat contra el Decret dictat el 4 de novembre de 2019 
que, per la seva banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada 
funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002800).- 
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. 6 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
26/2022, de 2 de maig, 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. 362/2020-A que va interposar 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 desestimava el 
recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la solꞏlicitant de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa.  
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 2 de maig de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 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 Ilꞏlma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 26/2022, dictat el 2 de 
maig pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 362/2020-A, 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 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 desestimava el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
desestimava la petició de la solꞏlicitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular 
de la plaça que ocupa. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 
 
16.- 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. 12 de Barcelona, núm. 
106/2022, de 7 d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 57/2021-2C, 
interposat per la senyora XXX, respecte de la demanda formulada per la part 
recurrent contra la Resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimava la petició presentada per la recurrent de fixesa respecte de la última 
plaça ocupada o, subsidiàriament, que s’adoptés qualsevol mesura 
sancionadora o dissuasiva de l’abús en la temporalitat (Exp. núm. 
2021/0011167).- 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 ha dictat la sentència núm. 
106/2022, de 7 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 57/2021-2C, que 
estima parcialment la demanda promoguda per la senyora XXX contra la resolució de 
6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que 
desestimava la petició presentada per la recurrent de fixesa respecte de la última plaça 
ocupada o, subsidiàriament, que s’adoptés qualsevol mesura sancionadora o 
dissuasiva de l’abús en la temporalitat.  
 
La sentència núm. 106/2022, de 7 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona ha guanyat fermesa, i ha posat fi a la via judicial de forma 
parcialment favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
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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 Ilꞏlma. 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. 106/2022, 
dictada el 7 d’abril pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 57/2021-2C, que ha estat parcialment favorable als 
interessos de la Diputació, respecte de la demanda formulada per la senyora XXX 
contra la Resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona 
que desestimava la petició presentada per la recurrent de fixesa respecte de la última 
plaça ocupada o, subsidiàriament, que s’adoptés qualsevol mesura sancionadora o 
dissuasiva de l’abús en la temporalitat. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 
152/2022, de 12 de maig, dictada en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, 
interposat pel senyor XXX, respecte de la demanda formulada per la part 
recurrent contra el Decret de la Presidència de 9 d’abril de 2021, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial plantejada per l’actora 
pels danys soferts quan circulava amb la seva bicicleta i va caure a 
conseqüència d’una esquerda a la calçada (Exp. núm. 2021/0016795).- 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, per Sentència núm. 
152//2022, de 12 de maig, recaiguda en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, 
ha estimat la demanda promoguda pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència 
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de 9 d'abril de 2021, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per l'actora pels danys soferts quan circulava amb la seva bicicleta i va 
caure a conseqüència d'una esquerda a la calçada. 
 
L'actor va interposar el recurs alꞏlegant que mentre circulava en doble línia i per la part 
interior de la calçada va introduir la roda davantera de la bicicleta en un forat de l'asfalt 
que va provocar la seva caiguda a terra i danys consistents en fractura desplaçada 
d'un terç mitjà de la clavícula esquerra, necessitant tractament quirúrgic i ingrés 
hospitalari, període d'immobilització i rehabilitació i seqüeles. 
 
El Jutjat ha estimat la demanda, considerant que "El fet és imputable a la Diputació de 
Barcelona ja que com a propietari de la carretera té l'obligació de mantenir-la en bon 
estat d'ús i conservació per a tots els vehicles que circulen sobre aquesta, incloses les 
bicicletes"[sic]. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l'article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D'acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Ilꞏlma. 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. 152/2022, de 
12 de maig de 2022, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 
en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel senyor XXX, que no ha 
estat favorable als interessos de la Diputació, en estimar la demanda promoguda pel 
reclamant contra el Decret de la Presidència de 9 d'abril de 2021, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'actora pels danys soferts 
quan circulava amb la seva bicicleta i va caure a conseqüència d'una esquerda a la 
calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
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18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8444/2022, de 4 de juliol, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 244/2022-V, interposat pel senyor 
XXX, contra la resolució d’11 de març de 2022, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es va imposar 
a la part recurrent una sanció de 20 dies de suspensió de funcions amb pèrdua 
de les retribucions corresponents (Exp. núm. 2022/0015517).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de data 14 
de juny de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 244/2022-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució d’11 de març de 2022, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es va imposar al funcionari interí senyor XXX, una 
sanció de 20 dies de suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions 
corresponents. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, 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 l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica 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 Ilꞏlma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 244/2022-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució d’11 de març de 2022, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es va imposar al funcionari interí senyor XXX, una 
sanció de 20 dies de suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions 
corresponents. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
desistiment del sorteig «DIBA CHALLENGE», aprovat per la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 31 de març de 2022, amb motiu de no haver assolit l’objectiu 
d’arribar a un nombre òptim de participants en la primera convocatòria. (Exp. 
núm. 2022/6273).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 144 de data 31 

de març de 2022 es va aprovar la convocatòria, que conté les bases específiques, 
del sorteig «DIBA CHALLENGE». 

 
2. En el punt desè de les bases, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de 

finalitzar el sorteig de forma anticipada si fos necessari per causa justa, sense que 
d’això pugui derivar-se cap responsabilitat.  

 
3. La participació en la convocatòria del sorteig «DIBA CHALLENGE» es realitzava en 

3 períodes diferenciats: 
 1. Del 6 d’abril al 30 de juny 
 2. De l’1 de juliol al 30 de setembre  
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 3. De l’1 d’octubre al 30 de novembre 
 
4. Per a cada període hi havia un guanyador que rebia com a premi una experiència 

de vol en globus a la província de Barcelona per a 2 persones, valorada en 298 € 
IVA inclòs. 

 
5. La Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària emet un informe en data 8 de juliol 

de 2022 motivant la resolució anticipada del sorteig, text que es transcriu a 
continuació: 

 
“La Diputació de Barcelona en el marc de la seva estratègia comunicativa ha organitzat 
el sorteig «DIBA CHALLENGE», a través del canal corporatiu d’Instagram @dibacat. Un 
acció que convidava els participants a compartir imatges del seu municipi amb l’objectiu 
de donar a conèixer el territori, els municipis i els recursos i equipaments públics de la 
demarcació de Barcelona.  
 
El sorteig establia 3 períodes de participació:  
1. Del 6 d’abril al 30 de juny  
2. De l’1 de juliol al 30 de setembre  
3. De l’1 d’octubre al 30 de novembre  
 
Un cop passat el primer període i analitzats els resultats del sorteig s’ha comprovat que 
tot i que s’han compartit moltes imatges (606 imatges) no s’ha assolit l’objectiu de fer 
arribar la proposta a diferents participants. Només s’han aconseguit imatges de 40 perfils 
diferents i un nombre òptim de participants hauria estat a partir de 200.  
 
Per aquesta raó, i tal i com recullen les bases del sorteig en el seu punt desè (bases 
aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el passat 31 de març de 
2022), la Diputació de Barcelona resol la finalització anticipada del sorteig en data 30 de 
juny de 2022 i no convoca els següents períodes de participació. “ 

 
6. Pels motius exposats, el sorteig del període següent, és a dir de l’1 de juliol al 30 de 

setembre, ja no es va promocionar i per tant no s’ha presentat cap solꞏlicitud. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 84.1 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques recull el desistiment com una de les formes de posar 
fi al procediment, i concretament l’article 93 de la mateixa Llei regula el desistiment per 
part de l’administració. 
 
2. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, 
publicat al 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 de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. DESISTIR del sorteig «DIBA CHALLENGE» d’acord amb el punt desè de les 
bases del sorteig aprovat per Junta de Govern de 31 de març de 2022 amb motiu de 
no haver assolit l’objectiu d’arribar a un nombre òptim de participants en la primera 
convocatòria de les tres previstes. Aquest desistiment comprendrà els dos períodes 
restants del sorteig, és a dir, de l’1 de juliol al 30 de setembre i de l’1 d’octubre al 30 de 
novembre de 2022. 
 
Segon. REDUIR la retenció del crèdit de l’operació comptable núm. 2201000086 en la 
quantitat de cinc-cents noranta-sis euros (596 €) amb l’IVA inclòs, aprovada per acord 
de Junta de Govern núm. 144, de data 31 de març de 2022, mitjançant l’operació 
comptable d’ajustament de valor núm. 2201900050, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació amb 
motiu de la resolució anticipada del sorteig «DIBA CHALLENGE». 
 
Tercer. PUBLICAR la resolució anticipada de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-
socials/concursos.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 

20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.000 €, a l'Ajuntament de Avinyó, per a finançar 
l'actuació local “Millora de l’accessibilitat i mobilitat al C/Indústria - Zona 
esportiva i escolar, C/Relat i del Passatge de Cal Fatjó del nucli urbà d'Avinyó”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016343).- 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. 
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2. L'Ajuntament d'Avinyó va presentar en data 30 juny 2022 una solꞏlicitud per tal de 
finançar la inversió “Millora de l’accessibilitat i mobilitat del C/ Indústria, Zona 
esportiva i escolar, C/ Relat i del Passatge de Cal Fatjó del nucli urbà d’Avinyó” 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 

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

 
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'Avinyó 
Actuació:  “Millora de l’accessibilitat i mobilitat del C/ 

Indústria, Zona esportiva i escolar, C/Relat i del 
Passatge de Cal Fatjó del nucli urbà d’Avinyó” 

Import crèdit:  76.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  6.144,38 EUR 

 
Anualitats:  10 
Referència: 00045/2022 
* 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 setanta-sis mil euros (76.000,00 €) 
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'Avinyó.” 
 
21.- 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 Calders, per a finançar 
l'actuació local “Millora i reposicions asfaltats carrers de Calders l'any 2022”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016882).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La 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 Calders va presentar en data 6 juliol 2022 una solꞏlicitud per tal de 

finançar la inversió “Millora i reposicions asfaltats carrers de Calders l’any 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 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

 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 

Colꞏlaboració 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 Calders 
Actuació:  “Millora i reposicions asfaltats carrers de 

Calders l’any 2022” 
Import crèdit:  90.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  7.276,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00050/2022 
* 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 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 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. 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Calders.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l'Ajuntament de Gallifa, per a finançar 
l'actuació local “Inversió habitatge mon rural”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0016397).- 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 Gallifa va presentar en data 30 juny 2022 una solꞏlicitud per tal de 

finançar la inversió “Inversió habitatge món rural” 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 

Colꞏlaboració 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 Gallifa 
Actuació:  “Inversió habitatge món rural” 
Import crèdit:  25.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  2.021,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00046/2022 
* 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 vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) 
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 Gallifa.” 

 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Navàs, per a finançar 
l'actuació local “Obres d'urbanització i supressió de barreres arquitectòniques'”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017663).- 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 Navàs va presentar en data 13 juliol 2022 una solꞏlicitud per tal de 

finançar la inversió “Obres d'urbanització i supressió de barreres arquitectòniques” 
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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

 

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

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Colꞏlaboració 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 Navàs 
Actuació:  “Obres d'urbanització i supressió de barreres 

arquitectòniques” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  15.563,93 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00055/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Navàs.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 191.826,03 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, per a finançar l'actuació local “Projecte bàsic i executiu de millora i nova 
instalꞏlació de jocs infantils i espais de joc a Sant Andreu de la Barca”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016841).- 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 Andreu de la Barca va presentar en data 6 juliol 2022 una 

solꞏlicitud per tal de finançar la inversió “Projecte bàsic i executiu de millora i nova 
instalꞏlació de jocs infantils i espais de joc a Sant Andreu de la Barca” 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
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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 

Colꞏlaboració 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 Andreu de la Barca 
Actuació:  “Projecte bàsic i executiu de millora i nova 

instalꞏlació de jocs infantils i espais de joc a 
Sant Andreu de la Barca” 

Import crèdit:  191.826,03 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  14.927,83 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00049/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) 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 cent noranta-un mil vuit-cents vint-i-
sis euros amb tres cèntims (191.826,03 €) 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 Andreu de la Barca.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.451,95 €, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, per a finançar l'actuació local “Pista esportiva sector est”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017066).- 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 Fruitós de Bages va presentar en data 7 juliol 2022 una 

solꞏlicitud per tal de finançar la inversió “Pista esportiva Sector est” 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 
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1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 

Colꞏlaboració 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Actuació:  “Pista esportiva Sector est” 
Import crèdit:  34.451,95 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  2.681,04 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00051/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) 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 trenta-quatre mil quatre-cents 
cinquanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (34.451,95 €) 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 Fruitós de Bages.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 165.548,05 €, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, per a finançar l'actuació local “Obres urbanització carrer Padrò. Fase 2”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017069).- 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 Fruitós de Bages va presentar en data 7 juliol 2022 una 

solꞏlicitud per tal de finançar la inversió “Obres urbanització carrer Padrò, Fase 2” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

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 solꞏlicitar 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 

Colꞏlaboració 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 
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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 Fruitós de Bages 
Actuació:  “Obres urbanització carrer Padrò, Fase 2” 
Import crèdit:  165.548,05 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  12.882,89 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00052/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) 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 cent seixanta-cinc mil cinc-cents 
quaranta-vuit euros amb cinc cèntims (165.548,05 €) 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 Fruitós de Bages.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició nau per zona d’aparcament públic”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017161).- 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 
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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 Llorenç Savall va presentar en data 8 juliol 2022 una 

solꞏlicitud per tal de finançar la inversió “Adquisició nau per zona d'aparcament 
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 
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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 
Colꞏlaboració 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 Llorenç Savall 
Actuació:  “Adquisició nau per zona d'aparcament 

públic” 
Import crèdit:  45.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  3.501,88 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00053/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) 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-cinc mil euros (45.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 155.000 €, a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització ctra. Monistrol 1a fase”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017163).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La 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 Llorenç Savall va presentar en data 8 juliol 2022 una 

solꞏlicitud per tal de finançar la inversió “Reurbanització ctra. de Monistrol. 1a. fase” 
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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 

Colꞏlaboració 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 Llorenç Savall 
Actuació:  “Reurbanització ctra. de Monistrol. 1a. fase” 
Import crèdit:  155.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  12.062,04 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00054/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.07.2022 (BOE. núm. 162, de 07.07.2022) 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 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 cent cinquanta-cinc mil euros 
(155.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall.” 
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29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, per a 
finançar l'actuació local “6a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016421).- 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 Terrassa va presentar en data 1 juliol 2022 una solꞏlicitud per tal de 

finançar la inversió “6a. anualitat adquisició finca a Torrebonica” 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
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 

Colꞏlaboració 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 Terrassa 
Actuació:  “6a. anualitat adquisició finca a Torrebonica” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  16.169,43 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00047/2022 

* 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 que 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Terrassa.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a l'Ajuntament de Vilobí del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Parc central de Vilobí del Penedès”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016621).- 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 Vilobí del Penedès va presentar en data 1 juliol 2022 una solꞏlicitud 

per tal de finançar la inversió “Parc central de Vilobí del Penedès” 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 solꞏlicitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
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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 

Colꞏlaboració 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 Vilobí del Penedès 
Actuació:  “Parc central de Vilobí del Penedès” 
Import crèdit:  180.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  14.552,49 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 00048/2022 
* 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 cent vuitanta mil euros (180.000,00 €) 
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 Vilobí del Penedès.” 
31.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 206.827,50 €, a l'Ajuntament d’Igualada, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013245).- 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 solꞏlicita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
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Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament d'Igualada presentà en data 25/05/2022 una solꞏlicitud d'un préstec de 

6.305.703,37 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 6.027.247,49 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 
6.027.247,49 euros amb una subvenció d’import de 206.827,50 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 solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les solꞏlicituds. 
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5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

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

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

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

Colꞏlaboració 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 206.827,50 euros a 
l'Ajuntament d'Igualada 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 solꞏlicitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25/05/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, 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 Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 78.486,23 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015589).- 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 solꞏlicita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Manlleu presentà en data 21/06/2022 una solꞏlicitud d'un préstec 

de 3.986.263,60 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 3.986.263,60 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 0,35%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.986.263,60 euros amb una subvenció d’import de 78.486,23 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 solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 
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6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

Colꞏlaboració 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 78.486,23 euros a 
l'Ajuntament de Manlleu 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 solꞏlicitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 21/06/2022. 
 
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 Manlleu, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 29.815,03 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015718).- 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 solꞏlicita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 22/06/2022 una solꞏlicitud d'un préstec 
d’1.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.000.000,00 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 0,53%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 29.815,03 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 solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren 
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

Colꞏlaboració 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 29.815,03 euros a 
l'Ajuntament de Masquefa 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 solꞏlicitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 22/06/2022. 
 
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 Masquefa, 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 Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 45.832,89 €, a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015846).- 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 solꞏlicita 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 Montcada i Reixac presentà en data 23/06/2022 una solꞏlicitud d'un 

préstec de 2.327.821,88 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.327.821,88 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 0,35%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.327.821,88 euros amb una subvenció d’import de 45.832,89 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 solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

Colꞏlaboració 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 45.832,89 euros a 
l'Ajuntament de Montcada i Reixac 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 solꞏlicitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23/06/2022. 
 
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 Montcada i Reixac, 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 Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
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35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 23.318,73 €, 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. 2022/0015853).- 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 solꞏlicita 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 23/06/2022 una solꞏlicitud d'un 
préstec de 964.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Parets del Vallès. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 964.000,00 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 0,430%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
964.000,00 euros amb una subvenció d’import de 23.318,73 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 solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren 
el Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 
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7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Colꞏlaboració 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 23.318,73 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 solꞏlicitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23/06/2022. 
 
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 Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 130.398,58 €, a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
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finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014561).- 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 solꞏlicita 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 Joan Despí presentà en data 09/06/2022 una solꞏlicitud d'un 
préstec de 3.800.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 

3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 3.800.000,00 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 0,61%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 130.398,58 euros. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la solꞏlicitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les solꞏlicituds. 
 
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 

Colꞏlaboració 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 
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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 130.398,58 euros a 
l'Ajuntament de Sant Joan Despí 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 solꞏlicitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 09/06/2022. 
 
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 Joan Despí, 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 Colꞏlaboració 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 31.446,42 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015076).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que solꞏlicita 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 Vallirana presentà en data 15/06/2022 una solꞏlicitud d'un préstec 
de 1.300.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la solꞏlicitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.300.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,43%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.300.000,00 euros amb una subvenció d’import de 31.446,42 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la solꞏlicitud, 
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la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les solꞏlicituds. 
 
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 

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

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

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 
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9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació 

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 31.446,42 euros a 
l'Ajuntament de Vallirana 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 solꞏlicitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 15/06/2022. 
 
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 Vallirana, 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 Colꞏlaboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia expressa de l’Ajuntament de Mataró a la cessió gratuïta d’un vehicle 
propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0003377).- 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: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de colꞏlaboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
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Des de la Subdirecció de Logística, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social i la Gerència 
de Serveis de Salut Pública i Consum, es va comunicar la necessitat de tramitar 
l’expedient administratiu oportú de baixa per antiguitat i obsolescència de vehicles que 
tenen adscrits i la cessió gratuïta, d’acord amb les solꞏlicituds presentades pels 
ajuntaments de Begues, Castelldefels, Esparraguera, Olesa de Bonesvalls, Palau-
Solità i Plegamans, Vallgorguina , Mataró i el Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern núm. 152 de data 31 de març de 2022 es va 
autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats bens als Ajuntaments i a les entitats 
solꞏlicitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
En data 11 d’abril de 2022 va entrar al registre de l’Ajuntament de Mataró la notificació 
de l’acord de la Junta de Govern on s’autoritzava la cessió gratuïta del vehicle 
Mercedes Benz Sprinter 313-CDI, amb matrícula 1472 DKN, juntament amb la 
instalꞏlació d’un equip audiovisual (inclòs TV Samsung) a l’Ajuntament de Mataró. 
 
L’efectivitat de la cessió gratuïta estava condicionada a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Donat que l’Ajuntament de Mataró aposta per la reconstrucció econòmica i social de la 
ciutat en clau de sostenibilitat i amb la mirada posada en l’emergència climàtica, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i mitigar o eliminar les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, considera que no pot incorporar al seu inventari el vehicle cedit per 
la Diputació de Barcelona d’acord amb el nivell d’emissions d’aquest. 
 
Atès aquest fet, l’Ajuntament de Mataró comunica, mitjançant notificació de data 19 de 
maig de 2022, la renúncia expressa a la cessió gratuïta del vehicle Mercedes Benz 
Sprinter 313-CDI, amb matrícula 1472 DNK, autoritzada per acord de la Junta de 
Govern de 31 de març de 2022. 
 
Consta a l’expedient administratiu la documentació relativa a la renúncia expressa de 
l’Ajuntament de Mataró a la cessió gratuïta d’un vehicle propietat de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Vist el que estipula 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 Presidència núm. 1388/22 de data 14 de febrer de 2022 (publicada al BOPB 
de 16 de febrer de 2022) sobre les competències de la Presidència a favor de la Junta 
de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “La cessió de béns mobles no 
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utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb les Bases 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 
(BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR la renúncia expressa de l’Ajuntament de Mataró a la cessió 
gratuïta del vehicle Mercedes Benz Sprinter 313-CDI, amb matrícula 1472 DKN, 
d’acord amb la relació adjunta. 
 

Entitat 
receptora 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

Aj. de Mataró F155263 H168477 18/10/2005 320101 

MERCEDES 
BENZ SPRINTER 
313-CDI 1472 
DNK 

52.487,41€ 52.487,41€ 0,00 € 

  H195988 04/11/2010 320101 

INSTALꞏEQUIP 
AUDIOVISUAL 
(INCLÓS TV 
SAMSUNG) 

3.838,43€ 3.838,43€ 0,00 € 

  H169578 19/09/2005 320101 

DESPESES 
MATRICULACIÓ 
VEHICLE, 
MAT.1472 DNK 

348,94€ 348,94€ 0,00 € 

 
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Mataró.” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord 
del Recinte Mundet”, amb un pressupost base de licitació de 16.058.224,26 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, resulta per un 
pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i la seva tramitació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació (Exp. núm. 2018/0003473).- 
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 acord de la Junta de Govern, reunida en sessió de 31 de març de 2022 (ref. 

A153/22), es va aprovar inicialment el “Projecte de reforma del bloc B del 
Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost de 14.811.634,76 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.110.443,30 €, resultava per un 
pressupost total de 17.922.078,06 €, IVA inclòs, i que contenia, entre d’altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, 
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de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. 

 
2. El Projecte de referència es va sotmetre a exposició pública durant un període de 

30 dies hàbils, i va quedar aprovat definitivament en no haver cap reclamació o 
alꞏlegació durant el període esmentat. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió de 14 de juliol de 2022 (ref. 

registre A521/22), es va aprovar l’actualització de preus del Projecte esmentat, de 
la qual resultava un pressupost de Projecte per import de 16.058.224,26 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, ascendia a un import 
total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs. 

 
4. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va aprovar la refosa del Projecte aprovat 

inicialment amb l’actualització de preus abans esmentada. 
  
5. Es tracta d’un contracte d’obres, subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de 

recurs especial en matèria de contractació, i és procedent la seva tramitació 
mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació. 

 
6. S’ha disposat l’inici del present expedient de contractació i cal aprovar el Plec de 

clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació i posterior execució del 
contracte. 

 
7. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per import de 

19.430.451,35 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.500.000,00 € 20320 93310 63202 
2024 10.000.000,00 € 20320 93310 63202 
2025 6.930.451,35 € 20320 93310 63202 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressuposts esmentats. 

 
Fonaments de dret 

 
1. D’acord amb el que preveuen els articles 13, 20 i 44 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es tracta d’un contracte d’obres 
subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

2. D’acord amb el preveuen els articles 131, 145, 146 i 156 a 158 LCSP, la present 
contractació es tramitarà mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació. 

 
3. D’acord amb l’article 122 LCSP, és procedent l’aprovació del Plec de clàusules 

administratives particulars que regirà l’adjudicació i posterior execució del contracte, 
i que s’adjunta com annex. 

 
4. L’article 117.2 LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar, 

encara que la seva execució, ja sigui en una o en varies 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 pressupost corresponent. 

 
5. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en 
relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació proposada. 

 
6. De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 2 de la LCSP, 

corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes amb un import que superi la quantia de sis milions d’euros. 

 
7. 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 l’expedient de contractació de les obres del “Projecte de reforma 
del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost base de 
licitació de 16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.372.227,09 €, resulta per un pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs. 
 
Segon. TRAMITAR la present contractació mitjançant procediment obert i adjudicació 
mitjançant l’aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
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Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que regirà 
l’adjudicació i posterior execució del contracte, el qual s’adjunta com annex a la 
present resolució. 
 
Quart. ESTABLIR la improcedència de la revisió de preus, d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada contractació. 
Cinquè. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per 
import de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 2.500.000,00 € 20320 93310 63202 
2024 10.000.000,00 € 20320 93310 63202 
2025 6.930.451,35 € 20320 93310 63202 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressuposts esmentats. 
 
Sisè. PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea i en el Perfil del Contractant de la Diputació de Barcelona. 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B DEL 
PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET” (P16MD1844), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Subdirecció d’Edificació de 
l’execució de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet” (P16MD1844). 
 
El codi CPV que correspon és el següent: 45453100-8 (Treballs de reacondicionament). 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, el criteri d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 

19.430.451,35 €, IVA inclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 3.372.227,09 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 
16.058.224,26 € 3.372.227,09 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 

b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:   
 

Costos directes  12.036.372,89 € 
Costos indirectes  1.337.374,76 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 13.373.747,65 € 
Altres despeses:  
 Despeses generals 13 % 1.738.587,19 € 
 Benefici industrial 6%  802.424,86 € 
 Estudi de seguretat i salut 143.464,56 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS 16.058.224,26 € 
IVA 21 % 3.372.227,09 € 
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 19.430.451,35 € 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per import de 19.430.451,35 €, IVA 
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2023 2.500.000,00 € 20320 93310 63202 
2024 10.000.000,00 € 20320 93310 63202 
2025 6.930.451,35 € 20320 93310 63202 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupost esmentat. 
 
1.5) Termini d’execució 
 
El contracte tindrà un termini total d’execució de 24 mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les 
obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
S’estableix un termini parcial de 12 mesos per executar el 40% de l’obra. 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 16.058.224,26 €, IVA exclòs, atès que no es preveuen modificacions de 
contracte. 
 
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 adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, en 
estar perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte. 
 
1.8) Perfil del Contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del 
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 solꞏlicitin 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 solꞏlicituds de participació. 
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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 en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el Perfil del Contractant 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 del Contractant. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents: 
 
SOBRE A 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 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 al Perfil del 
Contractant. 
 

b) Declaració responsable de 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 I al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
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 hi 
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE B 
 
Contindrà la proposició econòmica, basada en el preu, que haurà d’ajustar-se al model 
que consta com annex II al Plec de clàusules administratives particulars. 
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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: 
 
1. Licitadors espanyols i estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 

Europea:  
 
 Estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit s’assenyala:  

 
- Grup: C (Edificacions) 

Subgrup: 4 (Ram de paleta. arrebossats i revestiments) 
Categoria: 4 
 

- Grup: J (Instalꞏlacions Mecàniques) 
Subgrup: 2 (De ventilació, calefacció i climatització) 
Categoria: 4 

 
Acreditació documental: 

 
- Certificat d’inscripció en els grups, subgrups i categories assenyalats. 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar l’atorgament de la 

classificació acreditada, signada pel licitador o el seu representant legal. 
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental: Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre 
indicat. 

 
 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
 
Requisits mínims: 

  
- Un cap d’obra, que serà l’interlocutor amb la Diputació de Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació. 
  
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 

similars a les obres objecte del present contracte. 
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- Un encarregat d’obres i d’instalꞏlacions, que actuarà a les ordres del cap d’obra i 
haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte. 

 
Acreditació documental:  

 
- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics, la categoria professional i 
l’experiència, signat pel licitador o el seu representant legal. 

- Títols acadèmics.  
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

degudament signats per cada titular, on consti l’experiència professional requerida.  
  

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 
 

2. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea 
 

 Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Mitjà: 
 
Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci dels 
3 últims exercicis conclosos. 
 
Import mínim:  
 
Volum de negocis d’import mínim anual de 12.043.668,20 €, IVA exclòs, en algun dels 
tres exercicis esmentats. 
 
Acreditació documental: 

 
- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis 

s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en els comptes 
anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar inscrit en el 
Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes 
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

  
- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
solꞏlicitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per 
l’òrgan de contractació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

b) Solvència professional o tècnica: 
 

Mitjà: 
 
Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa que les 
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els últims 
5 anys, que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el destinatari, públic o privat 
d’aquestes, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i subgrups 
de la classificació empresarial que corresponen al present contracte. 
 
Valors mínims:  
 
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior a 
6.800.657,98 €, IVA inclòs. 
 
Acreditació documental: 

 
- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent.  
 
- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a 
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 
de l’empresa licitadora. 

 
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els 
esmentats certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. 

 
 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental: Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre 
indicat. 

 
 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
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Requisits mínims: 
  
- Un cap d’obra, que serà l’interlocutor amb la Diputació de Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació. 
  
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 

similars a les obres objecte del present contracte. 
 

- Un encarregat d’obres i d’instalꞏlacions, que actuarà a les ordres del cap d’obra i 
haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte. 

 
Acreditació documental:  

 
- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics, la categoria professional i 
l’experiència, signat pel licitador o el seu representant legal. 

- Títols acadèmics.  
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

degudament signats per cada titular, on consti l’experiència professional requerida.  
 

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
1.11) Criteris d'adjudicació 
 
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició serà el 
següent: 
 

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 

Criteri únic ............................................................................. el preu més baix. 
 

 
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 els establerts a la 
LCSP. 
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1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes. 
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits 
previstos a l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP. 
 
A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn. 
 
1.18) Presentació de documentació 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP haurà de  

 
 Acreditar la constitució de la garantia definitiva o aportar la solꞏlicitud de retenció de la 

garantia definitiva del primer o primers pagaments. 
 
 Presentar els documents següents: 

 
a) 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 a la persona o entitat, i l'escriptura 
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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 que 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 corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció 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 corresponent registre oficial. 

 
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 a 
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. 
 

b) 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. 

 
c) 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 els termes de la 
clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la 
solvència amb mitjans externs. 

 
d) 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 on consti que està exempt 
de pagament i que 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 cas 
que no hagués finalitzat el termini de pagament, i 3) una declaració responsable 
de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 

 
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la 

declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible.  
 
f) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de 

dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat adjudicatari 
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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. 

 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà eximit de 
presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres. 
 
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 a l’article 150 LCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
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 mitjançant document administratiu 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. 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- 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. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació de Barcelona 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. 
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 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les quals 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 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 dit 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 colꞏlusòria. 

 
 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 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 LCSP. 
  
- El contractista haurà de realitzar els treballs en la franja horària compresa entre les 7:00 i 

les 21:00 hores, de dilluns a divendres, o bé en horari acordat amb la direcció facultativa. 
Per evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres causes, d’acord amb 
l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest horari prèvia aprovació per 
part de la direcció facultativa. En cap cas aquests treballs fora de l’horari habitual 
suposaran un increment del preu del contracte. 

 
- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les 

instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de 
les funcions de cadascun. 

 
- El contractista s’obliga a planificar i coordinar conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a altres usuaris i serveis de 
l’edifici. 

  
- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació 

de Barcelona a l’obra, de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 

 
- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord 

amb la clàusula 1.10 del present Plec. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial.  
 
- En el termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, el 

contractista haurà de presentar un Programa de treball, d’acord amb les previsions 
establertes en el Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona. El Programa de treball haurà de contenir les dades següents: 
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1) Ordenació en parts o capítols d’obra de les unitats que formen part del Projecte, amb 
l’expressió dels seus amidaments.  

2) Determinació dels mitjans necessaris, com el personal, instalꞏlacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments. 

3) Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses fases d’obra o operacions 
preparatòries, equip i instalꞏlacions, i dels d’execució de les diverses parts o unitats 
d’obra.  

4) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada. 
5) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
- L’empresa contractista garantirà l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones 

treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el 
personal subcontractat pel contractista principal destinat a l'execució del contracte. 

 
- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 

d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni colꞏlectiu del sector o conveni d’empresa que el millori.  

 
- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució del 

contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

 
En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho solꞏliciti, una declaració on constin les dades que 
permetin comprovar el compliment de les condicions especials d’execució.  
 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.4) Règim de pagament 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 
del seu pagament. 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
cotització del personal 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. 
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de 
Barcelona, depenent 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 
(203200 Subdirecció d’Edificació). 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la Seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els següents codis DIR3: 
 
 Oficina comptable: GE0001058 Intervenció General - Registre de Factures 
 Òrgan gestor: GE0001052 
 Unitat tramitadora: GE0001052 
 
2.5) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 

proporció de 0,60 € per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 
10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

 
 En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu del 

contracte. 
  
 En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del preu 

del contracte. 
 
 En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 10% 

del preu del contracte. 
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- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
alꞏlegacions, 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 
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. 
 
2.7) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, 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 condicions especials d’execució en el termes següents:  

 
 No garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 

destinades a l'execució del contracte. 
  
 No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les persones 

treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 
 
 No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones adscrites a 

categories/grups professionals equivalents designades per a l’execució d’aquest 
contracte. 

 
- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals requerits en la clàusula 1.10 del present Plec. 
 
- L’incompliment de les obligacions principals següents:  
 
 Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 

director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les funcions 
de cadascun.  

 
 Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a l’obra 

de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant l’execució de l’obra. 
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 Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant de la 
Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a altres usuaris i 
serveis de l’edifici. 

 
- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així 

com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents. 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’1 mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’1 any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins al 70% 
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
215 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. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada 
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expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades 
en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador 
de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial 
decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
2.12) 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. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 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. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Projecte d’obres, 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. 
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
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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). 
 
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 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 del Contractant. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria 
mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 600.000,00 €. 
 
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és el Pavelló Nord del 
Recinte Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al cap 
de la Secció de Projectes i Obres I. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
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2.19) 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 els 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 solꞏlicitades 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 instalꞏlacions 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 instalꞏlacions. 

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 Rambla 
Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
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/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte 
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no podrà accedir als 
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documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat a la contractista tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment 
del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals la contractista i la 
Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General, 
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en estar en possessió de la 
titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l’edificació, amb una 
experiència mínima de 3 anys en aquests tipus d’obres. 
  
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
 
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat 
seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes, per la 
Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit 
de l’1% de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 
mensual d’obres o de la certificació final.  
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació 
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu 
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, 
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució 
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial decret i 
obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé 
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, 
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec. 
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Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així 
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la 
direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona. 
 
El contractista haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de 
seguretat i salut i pel tècnic responsable de la Subdirecció d’Edificació, promotora de les 
obres, i elevat pel subdirector d’Edificació a l’òrgan de contractació competent per a la seva 
aprovació. 
  
Cas que el Pla de seguretat i salut en el treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin. 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte es procedirà 
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta 
del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista i la Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de les obres 
en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 
3.5) Legalització de les instalꞏlacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instalꞏlacions 
davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instalꞏlacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, 
direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, 
incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 
3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
3.7) Gestió dels residus 
 
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les 
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obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui la 
Diputació de Barcelona, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit per 
garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses 
derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya.  
 
3.8) Senyalització de les obres 
 
El contractista instalꞏlarà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les 
normes que s’adjunten com a annex III al present Plec de clàusules.  
 
ANNEX I AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET” (P16MD1844), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

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 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 les obres del “Projecte de reforma 
del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet” (P16MD1844), i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
- 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 acreditar 
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

  
- Que compleix amb 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 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 el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 

personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’ha 
d’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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

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 

 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es 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. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

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

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP.  

 SÍ   NO 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 

 Està subjecta a l’IVA. 
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 

a la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte 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 l’exempció. 
 

- 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 efectes 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. 
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació 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 és (indicar les empreses que el composen).  
 

(Data i signatura).” 
 
ANNEX II AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET” (P16MD1844), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 

Model de proposició econòmica 
 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant 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.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa a les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet” (P16MD1844), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
clàusules administratives particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per 
l’import següent: 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 
Preu licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofertat 
(IVA exclòs) 

Tipus  % 
IVA 

Import IVA 
Preu ofertat 
(IVA inclòs) 

16.058.224,26 €     
  

 (Data i signatura).” 
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ANNEX III AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET” (P16MD1844), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

Model de cartell informatiu de senyalització de les obres 
 

 
 

Fitxa tècnica 
 
Dimensions 
 
160 x 157,5 cm 
 
Característiques gràfiques 
 
Programa: Freehand 11, entorn Macintosh 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy 
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Es recomana utilitzar el mateix programa i tipus o , en qualsevol cas el seu equivalent en 
entorn PC, per tal de respectar i no modificar els criteris gràfics i d’informació establerts 
 
Material 
 
Senyal: Llates de ferro galvanitzat, de gruix indeformable, o d’alumini extrudit, de gruix 
estàndard de 17,5 cm d’alçada. 
 
Suports verticals: Tub o perfil de ferro galvanitzat. Alçada del senyal segons visibilitat 
òptima. 
 
Pintura i retolació 
 
Franja superior i línia inferior: RAL 3002 (color granat corporatiu). 
 
Contingut de la franja superior: marca corporativa (símbol i logotip), retolat en vinil blanc. 
 
Contingut de la resta de l’espai: RAL 1003 (color groc) com a color de fons. 
 

Símbol (escut i fragment de la circumferència): 
 
RAL 1018 (color groc apagat) 
 
Textos: vinil FASCAL 858 PF Dark Red (color granat corporatiu). 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy 

“ 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Josep Monràs i Galindo (PSC-CP). 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català 
del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució de les expropiacions 
corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel 
Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. Aquest expedient està finançat 
amb fons europeus Next Generation (Exp. núm. 2021/23295).- 
 
La secretària general, senyora Mahillo, informa que en tractar-se d’un expedient 
finançat parcialment amb fons Next Generation EU (NGEU), està subjecte als 
requeriments de la normativa específica NGEU i de la relativa al Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, en particular el Reial Decret 36/2020, de 30 de desembre i 
les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, i, entre 
d’altres, a la necessitat de formulació de declaració d’absència de conflicte 
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d’interessos (DACI) per part de les persones participants en l’expedient amb capacitat 
decisòria.  
 
Continua la seva intervenció indicant que tots els membres de la Junta de Govern han 
rebut el text de la DACI, que es formula una única vegada per a cada expedient al seu 
inici, en els termes següents: 
  

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) 
 

Expedient núm.: 2021/23295  
 
Conveni: Aprovació de la minuta del conveni a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució 
de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu 
Anoia, delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. 
 
A fi de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, els membres de 
l’òrgan colꞏlegiat, com a participants de l'expedient, declaren: 
 
Primer. Estar informats del següent:  
 
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer 
de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i 
objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat 
política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte 
d'interès personal.»  
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la 
transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i 
licitadors.  
 
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les 
autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de 
les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:  
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució 
del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.  

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també 
amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el 
procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a 
l'assessorament, la representació o el mandat.  

 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l'apartat anterior. 
 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es 

tracti.  
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de 
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».  

 
Segon. Que no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que 
no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el 
procediment.  
 
Tercer. Que es comprometen a posar en coneixement de l'òrgan competent, sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o 
pogués donar lloc a aquest escenari.  
 
Quart. Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es 
demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/ 
administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable. 

 
Tot seguit, la senyora Mahillo demana als membres presents de la Junta si donen la 
seva conformitat a la dita declaració en els termes d’allò que disposa el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7445, de data 17/06/2022, pel qual 
s’aproven les “Instruccions de gestió per a la implantació de la declaració d’absència 
de conflicte d’interessos (DACI) i per al tractament de potencials conflictes d’interessos 
a la Diputació de Barcelona” i normativa específica citada, de la qual cosa es deixa 
constància a l’acta i demana si algun dels membres es troba en alguna situació que 
pugui suposar un conflicte d’interessos.” 
 
Els membres de la Junta indiquen que cap d’ells es troba en una situació de conflicte 
d’interessos en relació amb aquest expedient. 
 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“FETS 
 

1. En data 5 de juny de 2018, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre 
aprovar definitivament el Pla especial urbanístic autònom de la Via Blava Anoia, 
dels municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí 
i la Pobla de Claramunt, promogut per la Diputació de Barcelona i tramitat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, sent publicada aquesta 
Resolució al DOGC núm. 7664, de 16 de juliol de 2018.  

 
2. En data 24 de juliol de 2020, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar 

definitivament el Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona (en endavant, PDU 
Vies Blaves Barcelona), sent publicada aquesta resolució al DOGC núm. 8225, de 
15 de setembre de 2020, i al DOGC núm. 8248, de 16 d’octubre de 2020. 

 
3. El PDU Vies Blaves Barcelona estableix que l’Institut Català del Sòl tindrà la 

condició d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu l’article 23 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(TRLU); que la Generalitat de Catalunya, a través del llavors Departament de 
Territori i Sostenibilitat i actualment Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, tindrà la condició d’Administració expropiant i exercirà 
totes les facultats i competències que li són atribuïdes per la legislació vigent per a 
dictar els actes i les resolucions de caràcter jurídic administratiu que es 
requereixin per al desenvolupament i execució d’aquest PDU, en especial la 
tramitació i aprovació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, de 
manera especifica, la tramitació i aprovació dels procediments expropiatoris que 
es requereixin; i que la Diputació de Barcelona tindrà la condició de beneficiària de 
les expropiacions amb els drets i obligacions establerts a la legislació 
expropiatòria. 

 
4. El PDU Vies Blaves Barcelona també preveu que els àmbits de taxació conjunta 

definits pel mateix –un total de 18- seran objecte de la formulació i tramitació dels 
projectes d’expropiació per taxació conjunta, de conformitat amb la legislació 
urbanística vigent i seguint el procediment establert a l’article 113 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
5. En data 2 de desembre de 2021 es va subscriure un conveni marc de 

colꞏlaboració entre la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl per a 
l'execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona, amb registre 
de convenis número 672/21. Talment, s’ha fet necessari tramitar una addenda al 
conveni marc, la qual ha estat integrada en un text refós, aprovat per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 de maig de 2022 i amb 
registre 282/22. 
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6. En data 12 de maig de 2022, la Diputació de Barcelona ha aprovat el projecte 
constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia, fase 1, que es correspon 
amb l’àmbit de taxació conjunta  núm. 1 del riu Anoia definit pel PDU Vies Blaves 
Barcelona. 

 
7. En la clàusula Primera del Text refós del conveni marc s’estableix que es 

formalitzaran successius convenis específics derivats del conveni marc a mesura 
que avanci el projecte i amb caràcter previ a l’inici del procediment d’expropiació 
de cadascun dels àmbits de taxació conjunta definits pel PDU Vies Blaves 
Barcelona, els quals se subscriuran seguint un criteri temporal i/o geogràfic als 
efectes escaients. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl consideren adient la 

formalització d’un Conveni per establir les obligacions derivades de l’execució de 
les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia 
delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

 
9. L’àmbit de taxació conjunta  núm. 1 del riu Anoia definit pel PDU Vies Blaves 

Barcelona es correspon amb el recollit en el projecte constructiu i d’urbanització 
de la Via Blava de l’Anoia fase 1 i, per tant, amb el sots-projecte “Vies Blaves 
Barcelona: Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible 
(Via Blava Anoia fase 1)” presentat a la convocatòria extraordinària dels Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destí de 2021. 

 
10. Aquest sots-projecte està parcialment finançat pel Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i 
pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 
de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Fons NEXT 
GENERATION). 

 
Concretament, les expropiacions dels terrenys i les ocupacions temporals 
imprescindibles per a l’execució material de les obres de la Via Blava de l’Anoia 
fase 1 comparteixen actuació dins de l’eix programàtic núm.1 del sots-projecte 
subvencionat, sota la denominació “Creació i adequació d’itineraris no 
motoritzats”. Precisament, s’ha previst que 558.739,07€ dels 2.447.328,10€ de 
subvenció d’aquesta primera actuació es destinin a sufragar parcialment les 
despeses derivades de l’execució del Conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució de les 
expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm.1 del riu Anoia 
delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona i que es proposa 
aprovar. 
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Aquesta actuació s’haurà d’haver executat en un 75% per al quart trimestre de 
2024 en compliment de l’objectiu CID establert pels ajuts del component 14 del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, inversió 1, sots-mesura 2. La 
inversió no compta amb un objectiu OA associat però haurà d’acomplir també amb 
les fites i objectius de gestió validats prèviament per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. En particular, caldrà que el Pla, o projecte de taxació 
conjunta de l’àmbit de taxació núm. 1 del PDU, estigui redactat abans que finalitzi 
el tercer trimestre de 2022, tal i com es recull a l’annex I que acompanya el 
conveni específic que es proposa aprovar. En aquest sentit, l’acompliment dels 
terminis i els mecanismes de control dels mateixos, es preveuen a la clàusula 
sisena. 

 
11. A l’expedient consten acreditats els requeriments previstos en la normativa 

reguladora dels fons Next Generation EU (NGEU) i en la reguladora de les 
actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR); en especial, 
els requeriments establerts a les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, de 29 
de setembre. 

  
Al seu torn, en compliment de l’esmentat marc legal NGEU, en proposar-se 
l’adopció del present acord a un òrgan colꞏlegiat, la declaració de compromís i 
d'absència de conflicte d'interessos (DACI) dels membres de l’òrgan es realitzarà 
un sol cop per al present expedient, a l’inici de la primera reunió, i se’n deixarà 
constància a l’acta, de conformitat amb l’establert al Decret de la Diputació de 
Barcelona núm. 7445, de data 17/06/2022, pel que s’aproven les “Instruccions de 
gestió per a la implantació de la declaració d’absència de conflicte d’interessos 
(DACI) i per al tractament de potencials conflictes d’interessos a la Diputació de 
Barcelona”. 

 
12. La Diputació de Barcelona compta amb un Sistema d’Integritat Institucional i un 

Pla de Mesures Antifrau aprovats pel Ple del mes de febrer de 2022, les previsions 
dels quals són d’aplicació per a tots els projectes corporatius finançats amb fons 
NGEU. 

 
13. La subvenció atorgada servirà per sufragar els costos de les expropiacions als 

propietaris afectats que es duran a terme, així com els costos de gestió i despeses 
directament repercutibles a l’Incasol per les despeses que es generin en  la gestió 
dels procediments expropiatoris. S’ha previst que 558.739,07€ dels 2.447.328,10€ 
de subvenció d’aquesta primera actuació es destinin a sufragar parcialment 
aquestes despeses derivades de l’execució del Conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de 
l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm.1 
del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona  
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14. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Colꞏlaboració 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 del conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 

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

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

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

per adoptar aquest acord, que correspon a la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa  l’apartat 3.4.k.1), de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB en data 16.02.2022, i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

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

President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest  
President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni i els annexes 1 i 2 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució 
de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia 
delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, tot això d’acord amb el text 
que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
PER ESTABLIR LES OBLIGACIONS DERIVADES DE L’EXECUCIÓ DE LES 
EXPROPIACIONS CORRESPONENTS A L’ÀMBIT DE TAXACIÓ CONJUNTA NÚM. 1 
DEL RIU ANOIA DELIMITAT PEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES 
BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Ilꞏlm. President delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons i 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB en 
data 16.02.2022, modificat per Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 d’abril, publicat 
al BOPB de 03.05.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
D’altra banda, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representat per la senyora Mercè Conesa i 
Pagès, que intervé en nom i representació d’aquesta entitat de dret públic de la Generalitat 
de Catalunya adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
i creada mitjançant la Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat de directora, 
nomenada per l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 136/2021, de 14 de 
setembre, publicat al DOGC número 8503, de 16 de setembre de 2021, en ús de les 
facultats inherents al seu càrrec i reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 
de juliol de 2014. Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell de 
Direcció de l’Institut Català del Sòl de data ....., segons consta a la certificació emesa per la 
secretaria d’aquest òrgan. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat suficient i necessària per a formalitzar aquest Conveni 
específic de colꞏlaboració. 
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EXPOSEN 
 
I.- En data 5 de juny de 2018, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre aprovar 
definitivament el Pla especial urbanístic autònom de la Via Blava Anoia, dels municipis de 
Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, 
promogut per la Diputació de Barcelona i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central, sent publicada aquesta Resolució al DOGC núm. 7664, de 16 de juliol 
de 2018. 
  
II.- En data 24 de juliol de 2020, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar 
definitivament el Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona (en endavant, PDU Vies 
Blaves Barcelona), sent publicada aquesta resolució al DOGC núm. 8225, de 15 de 
setembre de 2020, i al DOGC núm. 8248, de 16 d’octubre de 2020.  
 
III.- L’objectiu general del PDU Vies Blaves Barcelona és crear el marc urbanístic i territorial 
adequat que permeti desplegar les potencialitats del territori de la llera dels rius Llobregat, 
Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que recorri per l’àmbit 
territorial que percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, 
establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima 
integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, culturals i paisatgístics del 
territori. 
 
IV.- El PDU Vies Blaves Barcelona estableix que l’Institut Català del Sòl tindrà la condició 
d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu l’article 23 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLU); que la Generalitat de 
Catalunya, a través del llavors Departament de Territori i Sostenibilitat i actualment 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, tindrà la condició 
d’Administració expropiant i exercirà totes les facultats i competències que li són atribuïdes 
per la legislació vigent per a dictar els actes i les resolucions de caràcter jurídic administratiu 
que es requereixin per al desenvolupament i execució d’aquest PDU, en especial la 
tramitació i aprovació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, de manera 
especifica, la tramitació i aprovació dels procediments expropiatoris que es requereixin; i 
que la Diputació de Barcelona tindrà la condició de beneficiària de les expropiacions amb els 
drets i obligacions establerts a la legislació expropiatòria.  
 
V.- El PDU Vies Blaves Barcelona també preveu que els àmbits de taxació conjunta definits 
pel mateix –un total de 18- seran objecte de la formulació i tramitació dels projectes 
d’expropiació per taxació conjunta, de conformitat amb la legislació urbanística vigent i 
seguint el procediment establert a l’article 113 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
VI.- En data 2 de desembre de 2021, es va formalitzar un conveni marc de colꞏlaboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl (en endavant, conveni marc) per a 
l’execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona. Talment, s’ha fet 
necessari tramitar una addenda al conveni marc, la qual ha estat integrada en un text refós, 
de manera que, en data 19 de maig de 2022, s’ha subscrit el Text refós del conveni marc 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les 
expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona (en endavant Text refós del conveni 
marc). 
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VII.- La Diputació de Barcelona té interès en que el primer àmbit de taxació conjunta a 
executar sigui l’àmbit núm. 1 del riu Anoia. 
 
L’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, tal com queda determinat al PDU Vies 
Blaves Barcelona, comprèn una longitud d’uns 19 kilòmetres, afectant els municipis de 
Jorba, Santa Margarita de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i La Pobla de Claramunt. 
Es correspon, per tant, amb el delimitat en el projecte constructiu i d’urbanització de la Via 
Blava de l’Anoia fase 1 i, en conseqüència, amb el sots-projecte “Vies Blaves Barcelona: 
Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia fase 
1)” presentat a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí 
de 2021. 
 
Aquest sots-projecte està parcialment finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió 
d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència 
d'Espanya (Fons NEXT GENERATION). 
 
Concretament, les expropiacions dels terrenys i les ocupacions temporals imprescindibles 
per a l’execució material de les obres de la Via Blava de l’Anoia fase 1 comparteixen 
actuació dins de l’eix programàtic núm.1 del sots-projecte subvencionat, sota la denominació 
“Creació i adequació d’itineraris no motoritzats”. En concret, s’ha previst que 558.739,07€ 
dels 2.447.328,10€ de subvenció d’aquesta primera actuació es destinin a sufragar 
parcialment les despeses derivades de l’execució del Conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució de les 
expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm.1 del riu Anoia delimitat pel 
Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona i que es proposa aprovar. 
 
La subvenció atorgada servirà per sufragar els costos de les expropiacions als propietaris 
afectats que es duran a terme, així com els costos de gestió i despeses directament 
repercutibles a l’Incasol per les despeses que es generin en  la gestió dels procediments 
expropiatoris. S’ha previst que 558.739,07€ dels 2.447.328,10€ de subvenció d’aquesta 
primera actuació es destinin a sufragar parcialment aquestes despeses derivades de 
l’execució del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir 
les obligacions derivades de l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de 
taxació conjunta núm.1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona  
 
Aquesta actuació s’haurà d’haver executat en un 75% per al quart trimestre de 2024 en 
compliment de l’objectiu CID establert pels ajuts del component 14 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, inversió 1, sots-mesura 2. La inversió no compta amb un 
objectiu OA associat però haurà d’acomplir també amb les fites i objectius de gestió validats 
prèviament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En particular, caldrà que el 
Pla, o projecte de taxació conjunta de l’àmbit de taxació núm. 1 del PDU, estigui redactat 
abans que finalitzi el tercer trimestre de 2022, tal i com es recull a l’annex I que acompanya 
el conveni específic que es proposa aprovar. En aquest sentit, l’acompliment dels terminis i 
els mecanismes de control dels mateixos, es preveuen a la clàusula sisena. 
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VIII.- En data 12 de maig de 2022, la Diputació de Barcelona ha aprovat definitivament el 
projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia, fase 1, que es correspon amb 
l’àmbit de taxació conjunta  núm. 1 del riu Anoia definit pel PDU Vies Blaves Barcelona. 
 
IX.- En la clàusula Primera del Text refós del conveni marc s’estableix que es formalitzaran 
successius convenis específics derivats del conveni marc a mesura que avanci el projecte i 
amb caràcter previ a l’inici del procediment d’expropiació de cadascun dels àmbits de 
taxació conjunta definits pel PDU Vies Blaves Barcelona, els quals se subscriuran seguint 
un criteri temporal i/o geogràfic als efectes escaients. 
 
Concretament, el text refós del conveni marc preveu, en les seves clàusules Segona, 
apartat A) i Tercera, que mitjançant els convenis específics corresponents, es regularan els 
següents aspectes: 
 
- Imports a satisfer per a cada tipologia de despesa. 
- Calendari previst per a l’execució de les expropiacions. 
- Previsió temporal de les fites de facturació segons la tipologia de despesa.  
- Aplicacions pressupostàries per cada tipologia de despesa.  
 
D’acord amb l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl formalitzen aquest 
conveni específic amb el contingut i en els termes i condicions que consten a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les relacions recíproques entre la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català del Sòl en relació al finançament vinculat a l’execució de l’àmbit 
de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel Pla director urbanístic Vies Blaves 
Barcelona que comprèn els municipis de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí i La Pobla de Claramunt, i, en aquest sentit: 
 
- Determinar els imports vinculats a cada tipologia de despesa. 
- Preveure les fites de facturació de les diferents despeses.  
- Estimar la previsió de consignació pressupostària. 
- Fixar el calendari previst d’execució de les expropiacions.  
 
SEGONA.- IMPORTS PER TIPOLOGIA DE DESPESA I TOTAL DE DESPESA DE 
L’ÀMBIT DE TAXACIÓ CONJUNTA NÚM. 1 DE L’ANOIA. 
 
1.- IMPORTS VINCULATS A CADA TIPUS DE DESPESA 
 
A. COSTOS DE LES EXPROPIACIONS 
 
Els costos de les expropiacions de naturalesa indemnitzatòria, en concordança amb l’apartat 
B.a) de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc, han estat quantificats de 
manera estimativa per l’Institut Català del Sòl, de conformitat amb les directrius de Reial 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
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rehabilitació urbana i el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del sòl, en funció de: 
 

El número de finques de l’àmbit de taxació conjunta. 
  
El tipus de sòl i els conreus existents, respecte als que s’ha efectuat una primera 
aproximació del seu valor, mitjançant suport gràfic i fotointerpretació, i d’acord amb les 
dades disponibles del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 
L’import associat a aquesta despesa, que ascendeix a 417.000,00 €, es desglossa de la 
següent manera: 
 

Costos expropiacions                   Import 
Valor estimat del sòl     362.000 € 
Valor estimat dels vols     55.000 € 
Total        417.000 € 

 
B. COSTOS DE GESTIÓ 
 
L’import dels costos de gestió, el mecanisme d’obtenció del qual es determina en l’apartat 
B.b) de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc, és el resultat d’aplicar, al 
nombre de finques actualment existent en l’àmbit de taxació conjunta objecte d’aquest 
conveni, un preu unitari per cadascuna de les tres tipologies de finca (Privades, Públiques 1 
i Públiques 2) previstes. 
 
En l’apartat B.b.3) de la clàusula Segona del Text refós conveni marc es fixen els següents 
preus unitaris: 
 

Tipologies de finca Fase 0 i 1     Preu unitari per finca 
Privades       1.755 € 
Públiques 1 susceptibles expropiació   800 € 
Públiques 2 no expropiables     215 € 

 
Per altra banda, el preu unitari establert per a la tipologia VIA JUDICAL és el següent: 
 

Tipologia  Fase 2       Preu unitari per finca 
Via Judicial (*)       2.400 € 

 
El nombre de finques actualment considerades en aquest àmbit de taxació conjunta és de 
184, essent el desglossament per tipologia de finca establerta el següent: 
 

Tipologies de finca     
                    

Nombre de finques 
Privades       120 
Públiques 1 susceptibles expropiació   35 
Públiques 2 no expropiables     29 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

De conformitat amb l’anteriorment exposat, l’import total dels costos de gestió (Fases 0 i 1), 
resultant de l’aplicació de la metodologia fixada en el Text refós del conveni marc, és el 
següent: 
 

Costos de gestió fases 0 i 1         

Tipologies de finca   
             Núm. 

(**)     Preu unitari (***)              Import 
Privades             120  1.755 € 210.600 € 
Públiques 1             35  800 € 24.800 € 
Públiques 2               29  215 € 6.235 € 
      244.835 € 
         
(*) El preu unitari VIA JUDICIAL es preveu aplicar a raó d’un 5% estimatiu de finques 
PRIVADES que seran objecte de recurs contenciós administratiu. 
(**)  El número de finques s'anirà actualitzant, si s'escau, al llarg de la tramitació del 
procediment 
(***) Aquest valor és definitiu per aquest àmbit de taxació conjunta   

 
D’acord amb allò establert en el Text refós del conveni marc, aquests preus unitaris estan 
subjectes a IVA, que s’incorporarà en el moment d’emetre les factures corresponents. 
 
En l’Annex 2 d’aquest conveni s’inclou el desglossament de l’import dels costos de gestió, 
per grup de tasques assignades segons la fase del procediment. 
 
C. DESPESES DIRECTAMENT REPERCUTIBLES 
 
Els imports associats a les despeses directament repercutibles pels conceptes esmentats a 
l’apartat A.c) de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc i de conformitat, així 
mateix, amb l’apartat B.c) de l’esmentada clàusula Segona, s’han quantificat de forma  
estimativa en funció del coneixement i expertesa de l’Institut Català del Sòl en gestió 
urbanística, dels imports fixats pels organismes competents (respecte als aranzels, taxes i 
preus públics aplicables) i de les consultes efectuades als diferents organismes i entitats. 
 
L’import estimat de les depeses directament repercutibles és el següent: 
 

Despeses directament repercutibles                       Import 
Valor estimat                 29.918 € 

 
De conformitat amb allò establert en el text refós del conveni marc, els imports de les 
despeses directament repercutibles estan subjectes a IVA, que s’incorporarà en el moment 
d’emetre les factures corresponents. 

 
2. IMPORT TOTAL DE LES DESPESES DE L’ÀMBIT DE TAXACIÓ CONJUNTA NÚM. 1 
DE L’ANOIA 
 
L’import estimat de totes les despeses de l’àmbit de taxació conjunta objecte d’aquest 
conveni específic ascendeix a la quantitat de 706.153 €, dels quals s’espera finançar amb 
càrrec a fons NGEU l’import de 558.739,07€. A mode de síntesis, s’incorpora el següent 
quadre resum relatiu als imports globals per tipologia de despesa: 
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A. Costos de les expropiacions  –valor estimatiu-                      Import 
Valor estimat del sòl       362.000 € 
Valor estimat dels vols       55.000 € 
Total (Indemnitzacions)       417.000 € 
          
B. Costos de gestió                        Import 
Fases 0 i 1 (*)       244.835 € 
Fase 2: via judicial (**) –valor estimatiu-     14.400 € 
Total (sense IVA)        259.235 €  
C. Despeses directament repercutibles –valor estimatiu-                           Import 
Total (sense IVA)       29.918 € 
         
Cost total àmbit núm. 1 Via Blava Anoia     706.153 € 
 
(*) Valor estimatiu modificable en funció del núm. definitiu de finques afectades 
(**) Per efectuar l’estimació del seu valor, s'ha aplicat el preu unitari VIA JUDICIAL a raó d’un 
5% estimatiu de finques PRIVADES que seran objecte de recurs contenciós administratiu 

 
Als efectes d’efectuar les transferències dels diferents imports, s’assenyala el següent 
número de compte titularitat de l’Institut Català del Sòl: ES89 0182 6035 4500 0076 9871. 
 
TERCERA.- PREVISIÓ TEMPORAL DE FITES DE FACTURACIÓ 
 
De conformitat amb la clàusula Primera del Text refós del conveni marc, en cadascun dels 
convenis específics s’hi incorporarà, en concordança amb el calendari d’execució de les 
expropiacions, una previsió de les fites temporals de facturació segons la tipologia de 
despesa. 
 
En l’Annex 1 d’aquest conveni es reflexa el calendari estimat d’execució per a la globalitat 
del procediment, desglossat per a cadascuna de les tres fases establertes en l’apartat B.b.2) 
de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc. 
 
A. COSTOS DE LES EXPROPIACIONS  
 
El pagament de l’import corresponent en concepte d’indemnitzacions que ascendeix de 
forma estimativa a la quantitat de 417.000,00 €, es durà a terme previ requeriment de 
l’Institut Català del Sòl a la Diputació de Barcelona i de conformitat amb l’apartat C.a) de la 
clàusula Segona del Text refós del conveni marc i amb l’Annex 1 d’aquest conveni, en els 
següents moments temporals: 

 
- Mutus acords (Indemnitzacions) 

 
El requeriment s’efectuarà temporalment, de manera estimativa, entre els mesos de juny 
a octubre de 2022, de conformitat amb l’Annex 1 d’aquest conveni.  
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- Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta (convocatòria d’actes de pagament 
i ocupació) 

 
El requeriment s’efectuarà temporalment, de manera estimativa, en els mesos de 
desembre de 2022 i gener de 2023.  

 
- Acords del Jurat d’Expropiació 

 
El requeriment s’efectuarà temporalment, de manera estimativa, entre els mesos de juny 
a setembre de 2023. 

 
- Sentències judicials fermes 

 
El requeriment s’efectuarà d’acord amb els terminis processals.  
 
Expropiacions complementàries  
 
El requeriment de pagament, d’acord amb l’apartat C.a.2) de la clàusula Segona del Text 
refós conveni marc s’efectuarà, una vegada quedi fixat l’apreuament derivat de la 
tramitació de les expropiacions complementàries, en el supòsit que aquestes es tramitin.  

 
B. COSTOS DE GESTIÓ 
 
El pagament de l’import corresponent a aquest concepte, que ascendeix de forma estimativa 
a la quantitat de 244.835 € (Fases 0 i 1), es durà a terme de conformitat amb l’apartat C.b) 
de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc i atenent a la cronologia de tramitació 
del procediment expropiatori, sempre en base a treballs efectivament realitzats, així com als 
treballs preceptivament necessaris a realitzar per l’administració urbanística actuant en 
l’expedient d’expropiació per taxació conjunta fins a un màxim dels propers sis mesos. 
 
De conformitat amb l’anteriorment exposat, en la primera fita de facturació, s’hi inclouran 
tant les feines executades fins aquell moment, com aquelles que previsiblement s’hagin 
d’executar tenint en compte la naturalesa dels processos d’expropiació i mitjançant el 
procediment corresponent, i fins a un màxim dels sis mesos següents.  
 
L’actualització i conseqüent facturació del valor dels costos de gestió com a conseqüència 
del possible increment o disminució, a mesura que avanci el procediment d’expropiació, del 
número de finques afectades previst en aquest conveni, es durà a terme en cada fita de 
facturació, en la que s’actualitzarà i ajustarà el nombre de finques i l’import que per aquest 
concepte en resulti.  
 
En aquest sentit, en quant al possible increment, s’incorporarà, respecte a les noves 
finques, tant la part proporcional de les tasques executades fins a la fita de facturació que 
pertoqui, com la part proporcional de les tasques anteriors ja assolides. Respecte a la 
possible disminució, es descomptarà la part proporcional de les tasques anteriors 
executades. Aquests extrems es justificaran en el corresponent informe tècnic identificat en 
l’apartat C.b.2) de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc. 
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En relació als possibles costos de gestió associats a la Fase 2 (via judicial) s’atendrà, per a 
la seva facturació, a allò establert en l’apartat C.b.1) del la clàusula Segona del Text refós 
del conveni marc. 
 
C. DESPESES DIRECTAMENT REPERCUTIBLES 
 
El pagament de l’import corresponent a aquest concepte, que ascendeix de forma estimativa 
a la quantitat de 29.918,00 €, es durà a terme de conformitat amb allò establert en l’apartat 
C.c) de la clàusula Segona del Text refós del conveni marc.  
 
Els imports que es vagin generant al llarg de la tramitació del procediment d’expropiació, 
l’Institut Català del Sòl, podrà emetre una factura per l’import global de les despeses 
directament repercutibles que hagin estat abonades a l’avançada per l’Institut Català del Sòl 
per aquest concepte i en requerirà el pagament a la Diputació de Barcelona. 
 
QUARTA.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Amb l’aprovació d’aquest conveni específic de finançament, la Diputació de Barcelona 
retindrà l’aportació econòmica corresponent als costos per a expropiacions previstos, es a 
dir, 417.000 EUR a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50200/43201/60000 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 i autoritzarà 
i disposarà l’import de 231.236,50 EUR  a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2022 i l’import de 57.916,50 EUR a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023 condicionats a l’existència de crèdit hàbil i suficient.   
 
CINQUENA.- PREVISIÓ DE CALENDARI PER A LA GESTIÓ DE LES EXPROPIACIONS 
 
De conformitat amb l’Annex 1 d’aquest conveni, les fites temporals relatives l’execució de 
l’expropiació, en via administrativa, de l’àmbit núm. 1 del riu Anoia, des de l’inici de 
l’expedient d’expropiació fins al pagament del preu just que, si s’escau, acordi el Jurat 
d’Expropiació de Catalunya (Fase 1), són amb caràcter general i de forma estimativa, les 
següents: 
 

 
La data de finalització setembre de 2023 prevista, no incorpora la previsió temporal de les 
gestions que calgui dur a terme per tramitar l’efectiva inscripció registral de les finques 
expropiades a favor de la Diputació de Barcelona. 
 
En tot cas, les actuacions objecte d’aquest conveni s’hauran d’haver executat en un 75% 
per al quart trimestre de 2024 en compliment de l’objectiu CID establert pels ajuts del 
component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, inversió 1, sots-mesura 
2. Especialment, el Projecte de taxació conjunta de l’àmbit de taxació núm. 1 del PDU, 

Redacció del 
Projecte de Taxació 

Conjunta 

Disponibilitat 
terrenys (mutu 

acord) 

Disponibilitat 
terrenys (actes 

ocupació i pagament) 

Finalització exp. (via 
administrativa): pagament 

imports Jurat Expropiació 
Setembre 2022 Octubre 2022 Febrer 2023 Setembre 2023 
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haurà d’estar redactat abans que finalitzi el tercer trimestre de 2022, tal i com es recull a 
l’annex I. 
 
L’acompliment d’aquests terminis i els mecanismes de control dels mateixos, es preveuen a 
la clàusula sisena. 
 
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Acorden les parts que la Comissió de seguiment creada mitjançant el text refós del conveni 
marc sigui la que vetlli també pel compliment d’aquest conveni específic i, en especial, per 
l’assoliment de les fites i objectius establerts per aquesta actuació subvencionada amb fons 
NGEU..  
 
En el marc d’aquest conveni, se li atorga la funció específica de seguiment del calendari i 
terminis d’execució de les expropiacions i, en especial, vetllarà pel correcte 
desenvolupament de les actuacions previstes en els terminis fixats. 
 
SETENA.- VIGÈNCIA I EFICÀCIA 
 
Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de la data de la seva signatura i amb una 
durada màxima de quatre anys, amb la possibilitat d’una pròrroga per un termini de quatre 
anys més, de conformitat amb l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim jurídic del sector públic. 

 
VUITENA.- EXTINCIÓ  
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 
d’aquest conveni: 
 
a) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen. 
 
b) El compliment total del seu objecte. 
 
c) La invalidesa, tant per motius de nulꞏlitat com d’anulꞏlabilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment. 
 
d) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en 

aquest conveni. 
 
e) La impossibilitat esdevinguda de complir el conveni, per raons materials o legals. 
 
f) La pèrdua de vigència del text refós del conveni marc. 
 
NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades 
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de 
Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).  
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Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es 
tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Així mateix, les dades personals dels afectats per les actuacions d’expropiació objecte del 
present conveni seran cedides per la Diputació de Barcelona, com a beneficiaria, a l’òrgan 
expropiant, l’Institut Català del Sòl i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, per a l’acompliment de les obligacions 
plantejades a la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
També existirà cessió de les dades identificatives dels expropiats, que es troben sotmeses 
al principi de publicitat, en virtut del qual existeix l’obligació legal de publicar la relació de les 
dades personals dels afectats per l’expedient (nom i domicili, finca objecte d’expropiació, 
etc.) al Butlletí Oficial de l’Estat, de la Província, o al DOGC, així com en algun diari d’àmbit 
provincial, precisament amb l’objecte legal de donar a conèixer públicament el procediment 
d’expropiació, i permetre a qualsevol interessat que pugui realitzar alꞏlegacions. 
 
Fora dels casos citats les parts s’abstindran de cedir a tercers aquestes dades o els arxius 
que les contenen, i guardaran confidencialitat estricta sobre les mateixes, excepte en casos 
d’obligació legal. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
DESENA.- PUBLICITAT  
 
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contingut 
íntegre d’aquest conveni, un cop signat, s’haurà de publicar en el Registre de convenis de 
colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat, en el Portal de la Transparència de la Diputació 
de Barcelona i en el Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl; i, així mateix, es 
duran a terme les publicacions en els diaris oficials corresponents (DOGC, BOPB) fent-se 
constar expressament que el seu contingut íntegre constarà publicat en l’abans esmentat 
Registre de convenis de colꞏlaboració i cooperació i en els referits portals de la 
transparència. 
 
ONZENA.- CONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESA  
 
Que d’una banda, el Sr. Pere Pons Vendrell com a President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, elevarà a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona l’adopció d’aquest acord atesa la competència de l’òrgan colꞏlegiat en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència en virtut de la Refosa 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.1388/22, de 
data 14 de febrer de 2022, i publicat al BOPB de data 16 de febrer de 2022, modificada per 
Decret 4874/2022 de data 29 d’abril i publicat al BOPB de data 3 de maig de 2022.  
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I d’altra banda, l’Institut Català del Sòl mitjançant la Sra. Mercè Conesa i Pagès en virtut de 
les facultats atorgades pel Consell de Direcció de l’Institut Català del sòl segons acord del 
Consell d’Administració reconegudes a la sessió de data...  
 
Ambdues parts, atenent al contingut del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
manifesten: 
 
- El compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les 

normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a prevenir i 
detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, comprometent-se a respectar els 
principis d’economia circular i a evitar impactes negatius significatius en el medi ambient 
en l’execució de les actuacions executades en el marc del Pla. 

- Que no s’incorre en doble finançament i que no consta risc d’incompatibilitat amb el 
règim d’ajudes de l’Estat.  

 
I mostren la seva conformitat amb el contingut d’aquest conveni i juntament amb els seus 
annexos, obligant-se recíprocament al seu compliment. 
 
DOTZENA.- JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 
interpretació d’aquest conveni, i en el seu cas s’hauran de sotmetre a la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.  
 
TRETZENA.- NATURALESA DEL CONVENI I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i la seva interpretació i desenvolupament es 
regeixen per l’ordenament jurídic administratiu, en particular per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques. 
 
I, en prova de conformitat signen aquest conveni juntament amb els seus annexos, als 
efectes escaients. 
 
(Sg. Per l’Institut Català del Sòl: Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 
 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb 
CIF-Q0840001B, una despesa pluriennal de dos-cents vuitanta nou mil cent cinquanta-
tres euros (289.153,00 EUR), corresponent al cost de gestió de les expropiacions i 
despeses repercutibles corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu 
Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, inicialment previst 
amb import de dos-cents trenta-un mil dos-cents trenta-sis euros amb cinquanta 
cèntims (231.236,50 EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
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Barcelona de l’exercici 2022 i l’import de  cinquanta-set mil nou-cents setze euros amb 
cinquanta cèntims (57.916,50 EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer. RETENIR l’import de quatre-cents disset mil euros (417.000,00 EUR) 
corresponent al cost de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta 
núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, 
inicialment previst amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/43201/60000 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 
 
Quart. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
per tal que pugui realitzar en nom de la corporació les actuacions requerides a efectes 
d'acreditació i seguiment de les obligacions NGEU. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut de la present resolució a l’Institut Català del Sòl, 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. 
 
Sisè. 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.“ 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre 
l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de Ribes”, i de la 
relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2021/1321).- 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 “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera 
BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de 
Ribes” és la definició de les obres necessàries per a l'execució d'un itinerari de 
vianants i carril bici a la carretera Bv-2113 al terme municipal de Sant Pere de Ribes, a 
fi d'incentivar i consolidar de forma segura i ordenada la mobilitat, tant obligada com 
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d'oci i lleure, a peu o en bicicleta, entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. 
L'àmbit d'actuació és el tram adossat a la carretera comprès entre els Pk's 1+200 i 
2+300, connector dels dos trams extrems existents de les dues fases anteriors, fins 
totalitzar el recorregut sencer entre Sant Pere de Ribes i Roquetes. 
 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució d’un 
milió setanta-sis mil cinc-cents noranta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(1.076.592,92 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (226.084,51 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 1.302.677,43 EUR, i una partida de 
valoració d’expropiacions de 95.206,95 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 1.397.884,38 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix 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 
alꞏlegacions 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: 
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. SANT PERE DE RIBES 
 

DADES AFECTATS 
DADES 
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(m2 ) 

C
LA

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

LE
S

A
/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
ÍG

O
N

 

P
A

R
C

E
Lꞏ

LA
 EXPROPIACIÓ 

SERVITUDS 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

LS
 

S
E

R
V

E
IS

 

A
E

R
I 

S
U

B
T

 

V
IA

LS
 

S
E

R
V

E
IS

 

2 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Conreu 
de vinya 

34 14 947           SNU 

3 XXX  
Rústica - 
Conreu 

secà 
34 13 1763           SNU 

4 AGECATA, SA 
NOVA GIEJOS, SL 

Rústica -
Garrofer 

secà 
34 52 209          786 SNU 

6 
AGECATA, SA 
NOVA GIEJOS, SL 

Rústica - 
Conreu 
de vinya 
i olivera 

34 10 3567      SNU 

7 XXX  
Urbana- 
Altres 
usos 

70723 20 217      SUC 

8 XXX 

Rústica - 
Conreu 
secà- 

Garrofer 
secà 

33 8 2771      SNU 

9 XXX  
Rústica - 
Matolls 

33 11 28      SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. SANT PERE DE RIBES 
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definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 
CONCESSIONÀRIA DE LES 
AUTOPISTES DE CATALUNYA, S.A 

Rústica - Via de 
comunicació de 

domini públic 
34 9001  875 SNU 

5 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
Rústica - Via de 
comunicació de 

domini públic 
34 9006 41   SNU 
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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 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 alꞏlegacions 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 alꞏlegacions 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 alꞏlegacions 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’alꞏlegacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
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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, 
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 alꞏlegacions, 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 
alꞏlegacions 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. 
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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, 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, 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 “Itinerari de vianants i carril 
bici a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de 
Sant Pere de Ribes”, amb un pressupost d’execució d’un milió setanta-sis mil cinc-
cents noranta-dos euros amb noranta-dos cèntims (1.076.592,92 EUR), IVA 
exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (226.084,51 EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total de 1.302.677,43 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 
95.206,95 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
1.397.884,38 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix 
informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 
d’aquesta corporació. 
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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 alꞏlegacions 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/. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o alꞏlegació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal,  pel citat projecte, situat al terme municipal de Sant Pere de Ribes 
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 
alꞏlegacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
alꞏlegació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. SANT PERE DE RIBES 
 

DADES AFECTATS 
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2 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Conreu 
de vinya 

34 14 947           SNU 

3 XXX  
Rústica - 
Conreu 

secà 
34 13 1763           SNU 

4 AGECATA, SA 
NOVA GIEJOS, SL 

Rústica -
Garrofer 

secà 
34 52 209          786 SNU 

6 
AGECATA, SA 
NOVA GIEJOS, SL 

Rústica - 
Conreu 
de vinya 
i olivera 

34 10 3567      SNU 
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DADES AFECTATS 
DADES 
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SUPERFÍCIES AFECTADES 
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7 XXX  
Urbana- 
Altres 
usos 

70723 20 217      SUC 

8 XXX 

Rústica - 
Conreu 
secà- 

Garrofer 
secà 

33 8 2771      SNU 

9 XXX  
Rústica - 
Matolls 

33 11 28      SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. SANT PERE DE RIBES 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 

F
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C
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 
CONCESSIONÀRIA DE LES 
AUTOPISTES DE CATALUNYA, S.A 

Rústica - Via de 
comunicació de 

domini públic 
34 9001  875 SNU 

5 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
Rústica - Via de 
comunicació de 

domini públic 
34 9006 41   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.- EFECTUAR exposició pública a l’ajuntament corresponent el contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
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Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(38037c9e7bf10c87f5d4) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 MIGUEL MARTI 11/07/2022, 13:17 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)  11/07/2022, 14:00 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  11/07/2022, 14:13 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  11/07/2022, 14:27 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de colꞏlaboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a 
l’objecte de donar suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis de la província de Barcelona, per als anys 2022, 2023 i 2024, per un 
import de 3.880.000 € (Exp. núm. 2022/15828).- 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’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dona 

suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de 
Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i 
visuals.  

 
2. Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 

Municipal, que dona suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal 
o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de colꞏlaboració.  

 
3. Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona 

realitzen una política activa de suport de la programació d’espectacles 
professionals d’arts escèniques i música als equipaments escènics municipals 
d’arreu del país. L’objectiu dels ajuts destinats al foment de la programació és 
garantir l’accés a espectacles professionals per part de tots els ciutadans en un 
entorn de proximitat. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

4. Des de l’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han 
establert diferents convenis per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu 
principal d’impulsar les programacions artístiques municipals per tal de: 

 
 Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 

en criteris de qualitat. 
 Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
 Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
 
5. L’any 2019 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 10.10.2019 

(AJG 474/2019) es va aprovar un conveni de colꞏlaboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis de la província de Barcelona 
per les anualitats 2019, 2020 i 2021. 

 
6. Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2021-

2024 el Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per 
Junta de Govern de data 9 de juliol de 2020, ref. VNIS AJG 322/2020) que té per 
objecte formalitzar la relació entre els espais escènics de la província de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona.  

 
7. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) es crea amb la Llei 7/2011, de 27 

de juliol de mesures fiscals i financeres (modificada per la Llei 11/2011, del 29 de 
desembre de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat 
administrativa, i per la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic) i entra en funcionament amb 
el Decret 7/2012, de 10 de gener pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 

 
8. La seva creació respon a la voluntat del Departament de Cultura d’introduir un 

canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment per simplificar 
la tramitació i aconseguir una major eficàcia, transparència i agilitat de resposta, 
i un servei més eficient per al ciutadà. 

 
9. Atès que per als anys 2022, 2023 i 2024 els ens esmentats volen continuar 

treballant en la mateixa línia de colꞏlaboració per tal d’impulsar les programacions 
artístiques municipals. 

 
10. Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió plenària del dia 25 de 

novembre de 2021 el Pla Estratègic de Subvencions 2022. Aquest Pla contempla 
que amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 s’ha d’imputar 
una despesa vinculada a la concessió d’una subvenció directa, la qual cosa no és 
correcta ja que l’aportació econòmica que preveu realitzar la Diputació de 
Barcelona de 3.880.000 € es vehicula a través del conveni de colꞏlaboració que es 
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proposa aprovar mitjançant el present acte. Per aquest motiu, s’ha instat una 
modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022 per tal d’eliminar la 
denominació actual vinculada a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390. 
D’altra banda, no es procedirà a la formalització del conveni que es proposa 
aprovar fins que la modificació del susdit Pla esdevingui definitiva. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atès l’article 4 del decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de 

l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural on es fixa que el seu objecte és concentrar 
les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i 
de les entitats adscrites i on es detallen les seves funcions. 

 
2. El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 

Musicals de Catalunya regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya, que es configura com el sistema propi del conjunt d'entitats titulars 
d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració de la Generalitat i 
d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. Aquesta 
normativa estableix les funcions del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, els requisits i obligacions de pertànyer-hi, la tipologia 
d'equipaments escènics i musicals, els mecanismes de suport i les modalitats de 
vinculació amb l'Administració de la Generalitat, l'estructura i organització del 
Sistema, les funcions territorials i els procediments administratius d'integració, 
modificació i exclusió. 

 
3. Atès que en data 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre 

CLT/14/2019, de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat 
Cultural, l'òrgan permanent de colꞏlaboració i coordinació entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les 
polítiques culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té 
cadascuna d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen 
molts interessos. 

 
4. Atès que en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

Transparència, accés a la informació pública i bon govern trametre el pressent 
conveni al registre de convenis de colꞏlaboració i cooperació de la generalitat de 
Catalunya.  

 
5. Atès que l’Oficina de Difusió Artística ha elaborat la memòria justificativa, tal com 

estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP). 

 
6. Vist el que estableix la base 48 de les Bases d’Execució del Pressupost 2022 en 

relació a les despeses pluriennals. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

7. Atès que és competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb l’apartat 3.4.k.3) 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 en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret 
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 convenis específics d’import superior 
a 100.000,00 €, per delegació de la Presidència.  

 
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, el conveni de colꞏlaboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública 
adscrita al Departament de Cultura (NIF Q0801883J) de la Generalitat de Catalunya, 
per al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 

 
“Conveni de colꞏlaboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de Catalunya 126, 
08008 de Barcelona, representada per l’Ilꞏlm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4 d) la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret 6212/2022, de 
26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 
 
Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, que assisteix al 
president delegat de l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, 
als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb NIF Q0801883J, representada pel Sr Jordi 
Foz i Dalmau, president del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, d'ara endavant OSIC, entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es 
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
que es configura com el sistema propi del conjunt d'entitats titulars d'equipaments escènics i 
musicals participats per l'Administració de la Generalitat i d'ens locals que promouen 
programacions escèniques i musicals. Aquesta normativa estableix les funcions del Sistema 
Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, els requisits i obligacions de 
pertànyer-hi, la tipologia d'equipaments escènics i musicals, els mecanismes de suport i les 
modalitats de vinculació amb l'Administració de la Generalitat, l'estructura i organització del 
Sistema, les funcions territorials i els procediments administratius d'integració, modificació i 
exclusió. 
 
II.- Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2021-2024 
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de 
Govern de data 9 de juliol de 2020, registre d’acords 322) que té per objecte formalitzar la 
relació entre els ens locals que gestionen els espais escènics de la província de Barcelona i 
la Diputació de Barcelona. 
 
III.- Des de l’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han establert 
diferents convenis per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar 
les programacions artístiques municipals per tal de: 
 

 Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en 
criteris de qualitat. 

 Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
 Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 

municipis. 
 
Per als anys 2022, 2023 i 2024 les parts signatàries han acordat renovar aquest acord. 
 
IV. Que en data 12 de febrer de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7808 l’Ordre 
CLT/14/2019, de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, 
l'òrgan permanent de colꞏlaboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques culturals, 
amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna d’aquestes 
administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts interessos.  
 
V.- Que, per Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de ........... de .............. de 2022 s’ha aprovat la despesa pluriennal per al finançament de la 
convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per subvencionar als equipaments 
escènics i musicals locals multifuncionals, durant el període triennal 2022-2025. 
VI. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
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l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de ....... de 
......................................... de 2022. 
 
VII. Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ........................ (registre d’acords .................) i que el Pla 
Estratègic de Subvencions 2022 de la Diputació de Barcelona, en allò relatiu a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/45390 vinculada a aquest conveni, ha estat modificat 
inicialment en sessió plenària de data <consignar data sessió i número registre d’acords> i 
publicat <consignar data i informació publicació al/s diari/s oficial/s corresponent/s>, 
esdevenint la modificació definitivament aprovada en data <consignar data i informació 
publicació diari/s oficial/s corresponents, si s’escau>. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica 
municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona han acordat que els anys 2022-2024 continuaran unint les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat. 
 
Les dues Institucions es comprometen a definir i aplicar estratègies per tal de garantir 
l'equilibri territorial de l'activitat escènica i musical de major qualitat artística, tècnica i 
professional, tot incrementant la circulació d’aquestes produccions artístiques al voltant dels 
equipaments de titularitat pública del territori en el conjunt dels àmbits artístics. 
 
Les vies de suport estaran orientades a: 

 
a) Ajut mitjançant convocatòria de concurrència competitiva per tal de finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries durant 
un període triennal, adreçada als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
(tipologia d’equipaments de l’apartat b) de l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener 
del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya). Aquest punt es 
desenvolupa en l’annex I. 

 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació de Barcelona avançarà 
a l’OSIC crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que s’hi adherirà 
en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
 
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
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b) Ajut mitjançant convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació 
d’espectacles professionals adreçada als equipaments escènics i musicals locals bàsics i 
a altres espais escènics i musicals locals (tipologies d’equipaments dels apartats c) i d) 
de l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya). Es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una 
quantitat fixa a les companyies. Es mantindrà una llista de propostes d’espectacles d’arts 
en viu professionals validada per les dues administracions amb el suport d’una comissió 
assessora que podrà incorporar espectacles/concerts d’especial interès. Aquest punt es 
desenvolupa en l’annex II. 
 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà 
un pagament, prèvia presentació d’una justificació per import igual a les despeses 
realitzades fins el moment de la signatura del conveni, amb l’objecte de concentrar les 
iniciatives de suport i foment a la programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut 
gestionada administrativament des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions 
econòmiques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona, que s’hi adherirà en relació amb els municipis de la seva 
demarcació territorial. 
 
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
 

SEGON.- Participació de les dues parts 
 
En totes les línies de suport quedarà diferenciada l’aportació del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
 
Per tal de concretar aquesta colꞏlaboració s’acorda que: 
 
1. Es procurarà garantir que tots els ajuntaments amb els espais escènics que actualment 

estan adherits al protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de 
Barcelona per als anys 2021-2024 estiguin adherits al Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i al Projecte d’Indicadors de l’Entorn 
Municipal (PICEM). 

 
2. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest conveni hi 

haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la Comissió 
Tècnica hi haurà també un representant de l’OSIC. En els dos casos, la composició és 
paritària. 

 
3. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de Cultura 
vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita entitat. 
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L’OSIC elaborarà les actes, els informes sobre estats de comptes i la seva evolució, així 
com les memòries justificatives necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que 
siguin requerides per a qualsevol de les dues administracions. 

 
4. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals derivats 

de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les dades de la seva 
demarcació respectant la llei de protecció de dades. 

 
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts 
 
Per a l’any 2022, l’OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent amb càrrec als seus respectius 
pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2022 (gener – 
desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), un mínim de 

3.000.000 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411 i 
7495D/460000103/4411, del quals un mínim de 1.500.000 euros es dedicarà a les 
actuacions previstes a l’annex I i la resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.600.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 880.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 720.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
Per a l’any 2023, l’OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec als seus respectius 
pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2023 (gener – 
desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), un mínim de 

3.000.000 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411 i 
7495D/460000103/4411, dels quals un mínim de 1.500.000 euros es dedicarà a les 
actuacions previstes a l’annex I i la resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390 dels quals 610.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 530.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
Per a l’any 2024, l’OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec als seus respectius 
pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2024 (gener – 
desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), un mínim de 

3.000.000 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411 i 
7495D/460000103/4411, del quals un mínim de 1.500.000 es dedicarà a les actuacions 
previstes a l’annex I i la resta a les actuacions previstes a l’annex II. 
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 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390, dels quals 610.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 530.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica. 
 
A.- Comissió Institucional 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres, la 
seva funció serà la d’establir les directrius bàsiques, i la seva composició serà la següent: 
 
 El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya o persona en qui delegui, que 

actuarà com a president. 
 El/la president/a delegat/da de l`Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona o persona 

en qui delegui, que actuarà com a vice-president/a. 
 El/la director/a general de Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, o 

persona en qui delegui. 
 El/la coordinador/a de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, o persona en qui 

delegui. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió de la 
Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres i la 
seva composició serà la següent: 
 
 El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de president. 
 El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 

Promoció Cultural. 
 El/la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 
 El/la cap de la Unitat del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació 

de Barcelona. 
 El/la administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 Un/a tècnic/a de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. 
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 Un/a tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de la 
Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques o un/a tècnic/a en qui delegui de la 
seva unitat. 
 
Les funcions d’aquesta comissió seran: 

 
a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Establir estratègies de suport especial de certes propostes artístiques incloses al catàleg 

obert. 
e) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
f) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
g) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions 

necessàries per a una gestió adequada. 
h) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari per 

garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2024, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de març 
de 2025.  
 
El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per dos anys mitjançant la 
signatura d’una addenda. 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa 
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del 
conveni. 
 
SETÈ.- Forma de pagament 
 
Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a l’any 2022 i, un cop el Consell d’Administració de l’OSIC hagi resolt la convocatòria 

de concurrència competitiva per finançar les programacions estables professionals 
municipals i les activitats complementàries adreçada als equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals per al període 2022-2024 (annex I), la Diputació de Barcelona 
tramitarà un avançament per un import de set-cents vuitanta mil euros (780.000.- EUR) a 
l’OSIC per fer front a les ajudes solꞏlicitades en la convocatòria. 

 
El pagament del saldo restant de cent mil euros (100.000.-EUR) corresponent a l’any 2022 
es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 
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Per als anys 2023 i 2024, la Diputació de Barcelona tramitarà anualment, abans del 28 de 
febrer, un avançament per un import de cinc-cents trenta mil euros (530.000.- EUR) a l’OSIC 
per fer front a les ajudes anuals adjudicades en la convocatòria 2022-2024. 
 
El pagament del saldo restant de vuitanta mil euros (80.000.-EUR) es reservarà anualment 
com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total justificada. 
 
b) Per a l’any 2022 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà 

un pagament a l’OSIC, prèvia presentació d’una justificació per import igual a les 
despeses realitzades fins el moment per l’OSIC, per les ajudes solꞏlicitades en l’aplicatiu 
de gestió PROGRAMA.CAT (annex II). La justificació farà esment a espectacles pagats 
des de l’1 de gener de 2022 fins a la data de presentació de la justificació. 

 
Durant la primera quinzena del mes de novembre, la Diputació de Barcelona tramitarà un 
avançament per l’import restant de l’anualitat 2022, reservant vuitanta mil euros (80.000.- 
EUR) com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i 
justificada. 
 
Per als anys 2023 i 2024, durant la segona quinzena del mes de gener, la Diputació de 
Barcelona tramitarà un avançament per un import del 45% de l’aportació per l’ajut a la 
contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni a l’OSIC per fer front a les 
ajudes solꞏlicitades en l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon 
avançament per un import del 25% de l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles 
previst a l’annex II d’aquest conveni, una vegada l’OSIC hagi presentat una justificació per 
un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova 
justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer 
avançament per un import del 20% de l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles 
previst a l’annex II d’aquest conveni. Les justificacions presentades per part de l’OSIC poden 
fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener fins a la data de presentació de la 
justificació de l’any en curs. 
 
El pagament del saldo restant del 10% es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva 
en funció de la despesa total realitzada i justificada. 
 
VUITÈ.- Justificació 
 
Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a les ajudes a través de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries (annex 
I), l’OSIC haurà de presentar anualment una justificació amb la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats als diferents equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals. Aquesta liquidació s’haurà de presentar com a màxim el 31 d’octubre de 
l’any següent al que s’ha imputat. 

 
b) Per a les ajudes solꞏlicitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat (annex II), l’OSIC 

haurà de presentar anualment dues justificacions parcials de les despeses realitzades 
mitjançant la relació signada pel seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels 
ens locals, dels imports dels pagaments efectius realitzats a les companyies amb 
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especificació de: data de la factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la 
factura, import imputat a la Diputació de Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi 
destinatari. 

 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats atorgades 
(en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous avançaments. 
 
La segona justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 15 de 
novembre de l’any en curs. 
 
Anualment, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al que s’ha imputat, l’OSIC 
presentarà a la Diputació de Barcelona la liquidació definitiva dels pagaments realitzats. La 
liquidació econòmica final tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat 
fins el 31 de desembre (inclòs) i solꞏlicitats fins l’últim període de solꞏlicitud d’activitats de 
l’any de la imputació. 
 
Anualment, i en el mateix termini, l’OSIC presentarà a la Diputació de Barcelona una 
memòria detallada justificativa global del desenvolupament de l’activitat i del compliment de 
la destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona esmentats al pacte quart i a 
l’annex II, referida a l’any de la imputació. La memòria es presentarà seguint els ítems que 
la Diputació de Barcelona i l’OSIC consensuaran prèviament. 
 
NOVÈ.- Comunicació 
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les 
marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es decideixi 
fer visible l’objecte del present conveni. 
 
DESÈ.- Causes de resolució 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa 
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del 
conveni. 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran 
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni. 
 
Són causes de resolució:  
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es 
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts 
signants. 
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Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nulꞏlitat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 
 
ONZÈ.- Resolució de conflictes 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de 
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta 
via amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós 
administratiu de Barcelona.  
 
DOTZÈ.- Protecció de dades 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les quals per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, son informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. Aquestes dades només podran ser comunicades a altres autoritats competents i 
seran conservades d’acord als criteris d’arxivament aplicables i les responsabilitats que es 
poden derivar.  
 
En qualsevol cas els interessats poder exercitar els drets que els hi reconeix la normativa en 
les adreces indicades, essent per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les 
persones Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
I en qualsevol, cas, els interessats poden posar-se en contacte amb l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades (apdcat.gencat) si consideren que el tractament no s’ha realitzat de 
forma correcte. 
 
TRETZÈ.- Naturalesa del conveni i règim jurídic 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per allò previst a la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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CATORZÈ.- Publicitat 
 
Del present conveni se’n donarà la publicitat prevista a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
l’article 14 i la disposició addicional 9a de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
QUINZÈ.- Modificacions 
 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni 
haurà de ser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un document que 
s’adjuntarà al present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la ciutat de Barcelona, a la 
data de l’última de les signatures electròniques.” 
 
ANNEX I AL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS 
 
Suport a les programacions estables professionals d’arts escèniques i musicals dels 
municipis amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals mitjançant 
convocatòria de concurrència competitiva 
 
Beneficiaris: 
 
Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals 
descentralitzades, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques empresarials 
municipals, les societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres 
entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal. 
 
Objecte: 
 
Regular la concessió de subvencions de concurrència competitiva per finançar les 
programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries 
associades als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d’acord amb la 
normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 
durant un període triennal. 
 
Procediment: 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya aprovarà les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions triennals a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. 
El text de les bases específiques i de la convocatòria es consensuarà abans de ser aprovat 
entre les dues administracions. 
 
Als efectes de les bases específiques, s’entendrà per programacions estables professionals 
municipals i activitats complementàries als equipaments escènics: 
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a) La programació estable d’arts escèniques i música professional. 
b) Els programes de dinamització i acció comunitària. 
c) La comunicació, promoció i fidelització de públics. 
d) La cooperació territorial entesa com les accions planificades i executades per prestar 

assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 

e) L’accessibilitat entesa com les accions necessàries perquè els serveis i els processos 
d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres 
dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’accessibilitat. 

f) El disseny d’estratègies, l’establiment de plans i l’execució d’accions per al 
desenvolupament i l’aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de 
les arts escèniques i musicals. 

 
Obligacions dels beneficiaris: 
 
L’entitat beneficiària restarà obligada a: 
 
1. Mantenir una programació de l’equipament escènic i musical que garanteixi les 

obligacions de servei públic següents: 
 

a) Oferir una completa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de 
gèneres i llenguatges artístics. 

b) Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics. 
c) Planejar i exercir funcions territorials de cooperació i colꞏlaboració amb els altres 

equipaments de la seva demarcació territorial. 
d) Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania. 
e) Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i 

realitzant una tasca continuada de fidelització del públic existent, així com afavorir la 
participació i el benestar de persones o colꞏlectius amb dificultats d’accessibilitat física 
o psíquica i promoure una representació equilibrada de dones i homes. 

 
2. Dedicar com a mínim un tècnic/tècnica encarregat/da de dur a terme totes les gestions i 

mantenir els contactes amb ambdues Administracions. 
 

3. Mantenir actualitzada la base de dades MDA de la Diputació de Barcelona, sobre la 
totalitat de les funcions i concerts professionals inclosos a la programació estable, com a 
mínim dos mesos abans de les mateixes per tal de tenir actualitzada l’agenda Escenari. 

 
4. Mantenir actualitzada la base de dades del PICEM sobre la totalitat de les funcions i 

concerts professionals i lliurar les dades estadístiques que es requereixin. 
 

5. Fer constar als materials de difusió el suport de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona d’acord amb la normativa d’ús del logotip de les Institucions. 

 
Valoració dels projectes: 
 
Les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions triennals a 
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equipaments escènics i musicals locals multifuncionals recolliran els criteris de valoració en 
base els quals es valoraran les solꞏlicituds presentades. Aquests criteris, s’hauran de 
consensuar entre les dues administracions, i contindran els següents paràmetres: 
 
a) Programació estable d’arts escèniques i música, tenint en compte, entre d’altres, el seu 

grau d’interès, qualitat i professionalitat, el volum de programació artística, i el 
percentatge de la despesa en caixets sobre despesa total de l’equipament. 

 
b) Dinamització comunitària, tenint en compte la valoració de les activitats pedagògiques i 

comunitàries. 
 
c) Comunicació, promoció i fidelització de públics 
 
d) Cooperació territorial entesa com les accions que es realitzen amb la finalitat de prestar 

assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 

 
e) Accessibilitat entesa com les accions orientades a establir les condicions necessàries 

perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments 
garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones 
amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

 
f) Sostenibilitat ambiental entesa com les accions orientades a incorporar a la proposta la 

sostenibilitat en la seva temàtica, plantejament o desenvolupament amb una 
intencionalitat clara, i no com aplica la sostenibilitat l’entitat en tota la seva activitat. 

 
g) Perspectiva de gènere entesa com les accions orientades a incorporar a la proposta la 

perspectiva de gènere en el seu plantejament i en el seu desenvolupament. 
 
D’acord amb el procediment ordinari de concessió d’ajuts en règim de concurrència 
competitiva en què s’estableixen els criteris de valoració, una comissió de valoració ha 
d’avaluar les solꞏlicituds d’acord amb aquests criteris. Les persones que en són membre es 
nomenen mitjançant resolució de la persona titular del Departament de Cultura i la seva 
composició és la que estableix l’article 10.2 dels Estatuts de l’OSIC, aprovats pel Decret 
7/2012, de 10 de gener. 
 
Un cop avaluades les solꞏlicituds, l’òrgan instructor de l’OSIC, el seu administrador o 
administradora, elabora les propostes provisionals de resolució, d’acord, si escau, amb 
l’informe de la comissió de valoració corresponent, i l’eleva al Consell d’Administració de 
l’OSIC.  
 
El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions. 
 
L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta 
provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les 
comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la normativa aplicable, i l’eleva a l’òrgan resolutori. 
 
Prèviament a la concessió dels ajuts, l’administradora de l’OSIC resol sobre la inadmissió o 
el desistiment de les solꞏlicituds. 
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Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de 
les subvencions. 
 
La resta de condicions aplicables a aquest procediment de concessió d’ajuts quedarà 
establert a la corresponent convocatòria pactada prèviament entre les dues administracions, 
tot i que es tindrà en compte el compliment de l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC, 
adoptat en la sessió de 24 de novembre de 2020, pel qual s’aproven les bases generals 
reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicat 
mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d’11.12.2020 
); aquestes bases han estat modificades per l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC 
adoptat en la sessió de 28 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/198/2021, de 29 de gener, DOGC núm. 8334, de 5.2.2021.  
 
ANNEX II AL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS 
 
Suport a les programacions estables professionals d’arts escèniques i musicals dels 
municipis amb equipaments escènics i musicals locals bàsics i altres espais escènics i 
musicals locals mitjançant convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació 
d’espectacles professionals. 
 
En el marc del conveni de colꞏlaboració entre l’OSIC del Departament de Cultura i la 
Diputació de Barcelona per donar suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis, s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i auditoris que és un suport genèric a 
la programació estable, que els permetrà contractar a preus directament subvencionats a 
través d’un catàleg obert i validat. 
 
Objectius: 
 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions estables 
d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com 
dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un acord de 
colꞏlaboració.  
 
Desplegar estratègies per tal de garantir l'equilibri territorial de l'activitat escènica i musical 
de major qualitat artística, tècnica i professional, tot incrementant la circulació d’aquestes 
produccions artístiques al voltant dels equipaments de titularitat pública del territori en el 
conjunt dels àmbits artístics. 
 
Beneficiaris: 
 
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms municipals, les 
entitats públiques empresarials municipals, les societats mercantils participades per ens 
municipals, fundacions i altres ens en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió 
de l’activitat que gestionin equipaments escènics i musicals locals bàsics i altres espais 
escènics i musicals locals. 
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Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables 
municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi. 
 
Caldrà que els ens estiguin adherits al vigent Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals, i estiguin integrats o que hagin presentat la solꞏlicitud d’integració al 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). 
 
També es poden beneficiar, del suport de la Generalitat de Catalunya, els municipis de 
menys o igual a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics o musicals. 
 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 

 
 Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals locals 

multifuncionals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener. 

 Els equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals nacionals del Sistema 
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, 
de 31 de gener. 

 Els equipaments de la ciutat de Barcelona. 
 
Sistema de suport: 
 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i formacions 
musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import que es determinarà 
segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Requisits dels ens locals: 

 
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i solꞏlicitar-hi les activitats 

(espectacles i concerts) en els terminis establerts. 
 Fer la solꞏlicitud de la subvenció en espècie a EACAT. 
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals locals 

bàsics o com a altres espais escènics i musicals locals, tenir inclosos al Sistema els 
equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà 
necessari en el cas de municipis de menys o igual a 5.000 habitants que no disposin 
d’equipaments escènics i musicals. 

 En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de Barcelona 
estarà condicionat a l’adhesió al Protocol vigent del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals de la Diputació de Barcelona i a la certificació dels requisits de participació al 
Circuit. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la 
plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i 
en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el conveni o document de 
compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i el finançament municipal a 
l’activitat de difusió artística. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

Requisits de companyies/formacions/intèrprets: 
 
En general, estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i ser professionals.  
 
Més concretament, i per a l’any 2022, hauran de complir amb els requisits recollits a la 
RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’OSIC, pel qual s’aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (DOGC 8053, de 
30.1.2020).  
 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Requisits de les propostes: 
 
En general, les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de 
propostes inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat. Per 
formar part d’aquesta llista, cal que les propostes hagin estat presentades a l’aplicació de 
Programa.cat en la convocatòria corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació 
estable”. Més concretament, i per a l’any 2022, hauran de complir amb els requisits recollits 
a la RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’OSIC, pel qual s’aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (DOGC 8053, de 
30.1.2020). 
 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Activitats subvencionables: 
 
 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts 

professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa municipal, pels quals es faci 
pagar un preu d’entrada, i les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al 
carrer, que podran ser gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada 
mitjançant una comissió assessora. 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local que es 
considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin avalades per un 
conveni de colꞏlaboració o resolució de subvenció on consti el suport i/o finançament 
municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades al DOGC. 
 
Activitats no subvencionables: 
 
En general: 
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 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa finalitat del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la Diputació de Barcelona. 

 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes existents. 
 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 

professionals. 
 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la festa major, a 

excepció de les propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer i en les 
condicions que quedin regulades en les bases publicades en el DOGC.  

 No se subvencionaran les funcions destinades exclusivament a públic escolar. 
 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix municipi en 

què s’han creat. 
 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi si la 

companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet (reducció com a 
mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a funcions en el mateix dia). El 
percentatge de suport es calcularà a partir del cost de la primera funció.  

 
Més concretament, i per a l’any 2022, hauran de complir amb els requisits recollits a la 
RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’OSIC, pel qual s’aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (DOGC 8053, de 
30.1.2020). 
 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Import subvencionable: 
 
 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas l’import 

de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la taquilla sigui 
gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a la companyia. Les despeses 
en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins 
d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge gestionat 
per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats pressupostàries 
amb aplicació lineal del barem a tota la programació professional que sigui solꞏlicitada 
dins els terminis i que compleixi els requisits o criteris establerts. 

 L’import màxim subvencionable de cadascun dels espectacles queda regulat a les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat 

 El percentatge de suport global màxim del conjunt d’administracions queda regulat a les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat 

 El percentatge de suport que cada administració aplicarà sobre el cost dels espectacles 
queda regulat a les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en 
espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg 
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d’espectacles Programa.cat. Aquest suport es podrà reduir o augmentar de manera 
proporcional trimestralment en funció de les subvencions atorgades al trimestre anterior i 
de la disponibilitat pressupostària. 

 Quan la Generalitat i la Diputació de Barcelona ho considerin convenient i atenent a la 
disponibilitat pressupostària, es podrà establir per les bases publicades al DOGC un 
suport addicional a les propostes d’especial interès. 

 
Més concretament, i per a l’any 2022, l’import subvencionable queda regulat a la 
RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’OSIC, pel qual s’aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (DOGC 8053, de 
30.1.2020), modificada per l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC adoptat en la 
sessió del 25 de març del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT1057/2021, de 13 
d’abril (DOGC 8389, de 19.4.2021). 
 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Procediment: 
 
 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a l’aplicació 

informàtica Programa.cat informant-hi sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet 
màxim ofertat, i la disponibilitat, entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls 
requereixi. Aquesta aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels 
programadors i els professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al web del 
Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat les taules de suport, les 
quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o depenents tindran uns períodes de contractació 
en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de Programa.cat sobre el dia, 
l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista d’activitats que contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que contractin els 
ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es fixaran trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona hagin revisat les 
peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” de 
Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que consultin 
aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o dependent. També 
podran presentar la factura a l’OSIC del Departament de Cultura en el moment que 
l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que l’activitat ja hagi tingut 
lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar per EACAT la 
corresponent solꞏlicitud de subvenció en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a la contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució mixta pels 
quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 30 dies següents a 
l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de l’activitat (caixet + taquilla) al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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 Qualsevol modificació de les condicions de les activitats haurà de ser notificada 
obligatòriament per part de l’ajuntament abans de la data de la seva realització. 

 
Comissió assessora: 
 
Està formada per programadors municipals, tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i tècnics de les quatre Diputacions. 
 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar exempta 
d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i deures. 
 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que siguin 
novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
 
Les funcions de la comissió seran: 
 
 Supervisar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista d’espectacles 

en viu i valorar-les. 
 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i que la llista 

de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 
 Establir la correcta qualificació de les propostes que s’incorporin al catàleg del 

Programa.cat com arts de carrer. 
 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació en xarxes 

per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les propostes i els actors que 
intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les programacions 
municipals. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu i assessorar en el desplegament 
d’estratègies per fer augmentar la circulació de les produccions, tot apostant pel talent i 
les creacions de qualitat. 

 Determinar l’especial interès de les propostes i avalar-les perquè puguin optar a un 
suport addicional. 

 Valorar els espectacles / concerts en base a: 
 

 Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin iniciat gira 
els darrers 6 mesos). 

 Interès cultural de la proposta. 
 Qualitat artística. 
 Relació equitativa format/caixet. 
 Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als subgèneres. 
 Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques i musicals. 

 Traslladar a la comissió tècnica d’aquest conveni recomanacions o propostes que facin 
referència a les funcions pròpies d’aquesta darrera comissió. 

 
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de solꞏlicitud 
d’activitats dels ens locals. 
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Calendari: 
 

 La convocatòria de Programa.cat serà per anys naturals. 
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. 
 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 

distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat s’obrirà el darrer 
trimestre de l’any i la data concreta serà comunicada al web del Departament de Cultura i 
a la plataforma de Programa.cat. 

 Els períodes de solꞏlicitud d’activitats dels ens locals o ens públics vinculats o 
dependents per a les activitats anuals serà pactat anualment per la comissió tècnica i 
comunicat al web del Departament de Cultura i a la plataforma de Programa.cat. 

 La publicació dels suports trimestrals serà com a màxim als 15 dies de la data de 
tancament del període de solꞏlicitud. 

 Un cop publicats els suports trimestrals s’estableix un període de 10 dies naturals per 
resoldre les possibles incidències. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data 
d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

 
Taules de suport econòmic: 
 
Les taules de suport econòmic s’estableixen en les bases específiques de concessió de 
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el 
catàleg d’espectacles Programa.cat. 
 
Per al primer trimestre de l’any 2022, s’apliquen els barems recollits a la RESOLUCIÓ 
CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’OSIC, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (DOGC 8053, de 30.1.2020) modificada 
per la Resolució CLT/1057/2021, de 13 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de 25 de març de 2021. 
 
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
Per als anys següents, la comissió tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC.” 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima de tres milions vuit-cents 
vuitanta mil euros (3.880.000 €) amb el següent desglossament:  
 
Un milió sis-cents mil euros (1.600.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 del pressupost corporatiu de l’anualitat 2022. 
 
Un milió cent quaranta mil euros (1.140.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 del pressupost corporatiu de l’anualitat 2023. 
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Un milió cent quaranta mil euros (1.140.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 del pressupost corporatiu de l’anualitat 2024. 
 
Tercer. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i CONDICIONAR la seva 
aprovació a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis corresponents de la 
Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
Quart. FACULTAR àmpliament el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la 
formalització de l’esmentat conveni i la substanciació de quantes actuacions se’n 
derivin. 
 
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, per al seu coneixement i efectes.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar l’activitat 
cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, durant l’any 2022, per un import de 200.000 € (Exp. 
2022/17460).- 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 
 
Històricament, la industrialització a Europa, durant el segle XIX, va comportar 
l’augment de les desigualtats socials, la proliferació de la classe obrera i l’augment de 
l’analfabetisme. La incapacitat de les administracions, afeblides per la inestabilitat 
política i comercial del moment, va contribuir a què la societat civil es comencés a 
organitzar per tal de suplir aquestes mancances de l’Estat. La societat catalana d’avui 
no es pot comprendre sense la tasca i el treball de les entitats culturals duta a terme 
des de fa gairebé dos segles. Actualment es té constància de l’existència d’uns 400 
ateneus a nivell català i són part d’una extensa xarxa que arriba fins a les 4.000 
entitats. 
 
Els valors que impulsen continuen, més que mai, vigents. La formació, l’accés a la 
cultura, la difusió i la defensa de la llengua, la cohesió i la integració social, la 
solidaritat i l’acolliment. Són estructures que aporten eines, enforteixen i enriqueixen la 
societat civil catalana. 
 
Els ateneus, entitats socioculturals de llarga tradició al nostre país, acullen infinitat 
d’activitats impulsades pels seus socis i sòcies al llarg de l’any i obertes a totes 
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aquelles persones interessades en participar-hi, amb activitats per als nens, joves i 
adults. La tasca que dia a dia es fa des dels ateneus de Catalunya és d’una 
importància cabdal, generant coneixement, participació, teixit social i cohesionant el 
país en tota la seva gran diversitat. Les entitats, amb l’esforç històric dels associats, 
han aconseguit un important patrimoni arquitectònic, teatres populars i equipaments 
esportius i cívics. 
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la 
majoria d’aquestes entitats; 

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
 
L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents 
àmbits de la cultura. Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal 
de l’associacionisme cultural, la Diputació de Barcelona vol colꞏlaborar econòmicament 
en el manteniment dels projectes i iniciatives de foment i difusió de l’activitat 
ateneística que es desenvolupa en els municipis de la seva demarcació. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia de la COVID-19 i les 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, es 
produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats 
a nivell econòmic.  
 
En el cas dels Ateneus aquest perjudici vindria donat per la baixada d’ingressos, la 
qual cosa pot fer que no es programin les accions del 2022 necessàries per tal que les 
organitzacions continuïn actives i, en darrer terme, es posi en risc la supervivència 
d’alguns d’ells. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és el valor que 
cal protegir per tal de defensar l’interès general. 
 
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 
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possibilitat de finançar projectes i activitats d’ateneus inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona, 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 seva no realització, 
o de la seva realització 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 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança), 
especialment en allò que estableix l’article 9.2 respecte de la possibilitat que la 
subvenció ultrapassi el 50% del cost de l’activitat si es justifica la necessitat a 
l’expedient i l’article 41.6 en allò referit als costos indirectes. Arran de la situació 
pandèmica COVID-19 que ha patit el nostre país a partir de l’any 2020, la cultura, és 
un dels sectors més afectats, anulꞏlant o ajornant les seves programacions previstes 
inicialment. Donada aquesta situació i amb l’objectiu de palꞏliar els seus efectes i 
contribuir al foment del consum cultural, s’ha considerat d’interès establir la present 
convocatòria de subvencions, l’import de les quals podran cobrir fins al 80% del cost 
total del projecte o activitat subvencionada. 
 
Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es vol 
fomentar l’activitat cultural d’ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS 
CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48907 del pressupost de l’exercici 2022, condicionat a l’aprovació 
definitiva de la corresponent modificació de crèdit (número 16/2022). 
 
Atès que al Pla Estratègic de Subvencions 2022 no consta l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48907, se n’ha instat la seva modificació i es condiciona la present 
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proposta a l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 
2022. 
 
Vist la base 49.5 de les Bases d’Execució de la Diputació de Barcelona que han 
quedat aprovades definitivament el 22 de desembre de 2021, en no haver-se presentat 
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial acordada 
en sessió plenària ordinària de 25 de novembre de 2021, en la qual contempla que 
podran tramitar-se expedients de despesa condicionats a modificacions fins a la fase 
de compromís de la despesa. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 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 
competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220225120013523), que incorpora les 
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bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, destinades a finançar l’activitat cultural d’ateneus que tenen 
el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2022, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR L’ACTIVITAT CULTURAL D’ATENEUS QUE 
TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013523 
 
Article 1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la corporació. 
 
2. L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 

concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 

 
3. La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 

particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
Article 2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

solꞏlicitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar activitats culturals organitzades per ateneus de la 
demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. Seran 
objecte de finançament activitats, projectes o programes d’activitats amb una durada 
màxima d’un any natural (d’1 de gener a 31 de desembre de 2022) que tinguin lloc a la 
demarcació de Barcelona -excepte a la ciutat de Barcelona- i que no representin la 
totalitat de les activitats de l’entitat al 2022.  
 
S’inclouen accions de caire formatiu, esdeveniments, cicles, trobades, jornades, 
exposicions, fires, programació no professional d’arts en viu, organització de premis o 
concursos, accions de comunicació, de digitalització de la cultura i cultura digital, 
actuacions vinculades a la recerca, a publicacions o a processos de creació, etc.  
 
S’entén per ateneu una entitat cultural que organitza xerrades, conferències, cursos o 
altres activitats d'interès per als seus membres i per al públic general amb l'objectiu de 
difondre la ciència i la cultura. Un ateneu es caracteritza, a més, per promoure activitats 
de sectors culturals diversos, a diferència d’altres entitats o institucions culturals que 
centren la seva acció en un àmbit específic.  
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2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, 
millora, impuls i desenvolupament d’activitats culturals impulsades per ateneus a la 
demarcació de Barcelona per fomentar una major presència de la cultura en la societat.  

 
3. Ateses 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 activitats 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 la contenció de la pandèmia 
de la COVID-19. 

 
Article 3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden alꞏlegar com a precedent. 
 
Article 4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats o projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 
2022 i el 31 de desembre de 2022.  
 
Article 5. Requisits de la solꞏlicitud i forma d’acreditar-los  
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ateneus que compleixin els següents 

requisits: 
 

a) Que siguin persones jurídiques legalment constituïdes i que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta l’atorgament de les subvencions regulades en aquesta 
convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(en endavant LGS), i reuneixin el requisit de què consti als seus estatuts el fet de ser 
associacions, fundacions o entitats, totes elles sense finalitat de lucre i de caràcter 
cultural.  

b) Que estiguin inscrits al registre públic corresponent i amb seu a la província de 
Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona. 

c) Que hagin programat un mínim de dues activitats culturals al 2022, entre activitats 
realitzades i previstes. A més, cal que aquestes activitats pertanyin a dos o més 
sectors culturals diferents (música, dansa, teatre, circ, arts visuals, audiovisuals i 
multimèdia, patrimoni cultural, cultura popular, etc.). 
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la solꞏlicitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 
3. Al model de solꞏlicitud caldrà autoritzar expressament per part del solꞏlicitant que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. En el cas que el solꞏlicitant no autoritzi expressament a la 
Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
4. Incompatibilitats i exclusions de la convocatòria: 

 
a) No seran susceptibles d’acollir-se a la present convocatòria els ateneus amb seu 

social o delegació permanent a la ciutat de Barcelona.  
b) No es finançaran projectes o activitats que hagin rebut el suport de la Diputació de 

Barcelona, per la mateixa activitat, a través d’altres convocatòries.  
c) Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i 

sindicals, els colꞏlegis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser 
beneficiàries entitats que agrupen altres associacions, com ara federacions d’entitats, 
per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 

 
Article 6: Documentació a aportar 
 
1. Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 

criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 

a) Model de solꞏlicitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 

 
1) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 

 
 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 

aquella en la qual consti el darrer objecte social. 
 Inscripció registral de l’entitat. 

 
No caldrà lliurar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat presentada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019, 
2020, 2021 o 2022, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat 
habilitat a tal efecte del model de solꞏlicitud esmentat. 
 
2) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 
 Còpia del DNI. 
 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 

que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la 
solꞏlicitud. 
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3) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de 
comunicacions. 

 
4) Import de la subvenció que es solꞏlicita. 

 
5) Data i lloc de la solꞏlicitud. 

 
6) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta 
pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
b) Memòria del projecte o activitat a realitzar durant l’any 2022, pel qual es demana la 

subvenció, tal i com s’especifica a l’annex 1 del model normalitzat, que contindrà:  
 

- Descripció detallada del projecte i de les activitats previstes 
- Activitats culturals previstes  
- Repercussió en el territori 
- Públics al que s’adreça l’activitat 
- Pla de difusió de l'activitat o esdeveniment 
- Mesures de reducció de l’impacte sobre el medi ambient  
- Mesures per incentivar la participació de persones en situació de vulnerabilitat 
- Objectius o resultats que es pretenen aconseguir amb el projecte o activitat  
- Altres activitats culturals organitzades per l’ateneu (relacionar activitats de l’any 

anterior, de l’actual o previstes per aquest any, excepte les incloses en el projecte 
presentat) 

- Trajectòria de l'entitat i consolidació del projecte o activitat. 
 

c) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 2 del model normalitzat. 

 
d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 

e) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
f) Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges o altres ingressos obtinguts 

per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, 
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
g) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord 
amb l’annex 4 del model normalitzat. 

 
h) Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar i que acreditin els 

elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les 
subvencions (convenis de colꞏlaboració, acreditació pertinença a la Federació 
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d’Ateneus de Catalunya, tríptics, fulletons, cartells, memòries d’activitat, links a 
pàgines web, perfils a xarxes socials, etc.).  

 
2. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 

de Catalunya, el model de solꞏlicitud i els seus annexos es presentaran en un únic 
document que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de 
l’entitat. 

 
Article 7. Termini, forma i lloc de presentació de les solꞏlicituds 
 
1. El termini de presentació de les solꞏlicituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 6 de 
setembre de 2022.  

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
4. La solꞏlicitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 

presentar a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La solꞏlicitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal o persona 

apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la Seu electrònica de la Diputació).  

 
6. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (solꞏlicitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina 
d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres 
de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per 
a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
7. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 

Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 
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9. Cada solꞏlicitant podrà presentar una única solꞏlicitud que inclogui una única activitat o 
programa d’activitats que no tingui caràcter anual o que no inclogui la totalitat de les 
activitats de l’entitat al 2022. En cas que un mateix solꞏlicitant presenti més d’una 
solꞏlicitud només es valorarà la darrera presentada, excloent les anteriors.  

 
10. La presentació de la solꞏlicitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 

de les normes que la regulen. 
 
Article 8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
solꞏlicitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu indicada, que en el termini de deu 
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la 
incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà 
per desistit de la seva solꞏlicitud. 
 
Article 9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Article 10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells solꞏlicitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
2. Per a la valoració de les solꞏlicituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius: 
 

a. Solvència i trajectòria de l’entitat (fins a 50 punts), d’acord amb els apartats següents: 
 

i. Es tindrà en compte el nombre d'activitats programades per l'entitat durant l'any 
2021 o bé aquelles activitats acomplertes o previstes per al 2022. S’atorgaran 0,5 
punts per cada activitat programada a partir de 3 activitats (fins a 5 punts). 

 
3 activitats, 0,5 punts 
4 activitats, 1 punt 
5 activitats, 1,5 punts.  
6 activitats, 2 punts 
7 activitats, 2,5 punts 
8 activitats, 3 punts 
9 activitats, 3,5 punts 
10 activitats, 4 punts 
11 activitats, 4,5 punts 
12 o més activitats, 5 punts 

 
ii. Antiguitat de l’entitat (fins a 5 punts). Es consideraran susceptibles de valoració, en 

aquest apartat, aquelles entitats amb una antiguitat superior a 5 anys de la seva 
constitució, segons la següent distribució: 
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De 5 a 10 anys, 1 punt 
D’11 a 15 anys, 2 punts 
De 16 a 20 anys, 3 punts.  
De 21 a 25 anys, 4 punts 
Més de 26 anys, 5 punts 

 
iii. Aquelles entitats que acreditin la seva pertinença a la Federació d’Ateneus de 

Catalunya rebran 40 punts. 
 

b. Qualitat i interès cultural del projecte presentat (fins a 25 punts), d’acord amb els 
apartats següents: 

 
i. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, valorats d’acord amb els següents 

criteris (fins a 15 punts): 
 

- Grau elaboració i concreció,  fins a 3 punts 
- Coherència amb els objectius de la convocatòria, fins a 3 punts 
- Pressupost coherent amb el projecte o activitat programada, fins a 3 punts 
- Diversitat de sectors culturals, fins a 3 punts 
- Públic a qui va adreçat, fins a 2 punts 
- Activitats que afavoreixin la generació de nous públics, fins a 1 punt 

 
ii. S’atorgaran 5 punts als projectes que incloguin la participació de persones grans, 

colꞏlectius de persones amb necessitat especials, refugiats, immigrants, dones 
amb dificultats socials, infància i joves amb dificultats, persones sense habitatge, 
persones amb malalties mentals, o altres persones en situació de vulnerabilitat, 
entre d’altres.  

 
iii. S’atorgaran 5 punts als projectes que contemplin de manera explícita mesures de 

reducció dels impactes sobre el medi ambient (ús de materials reutilitzables, 
mesures d’estalvi energètic, reciclatge de residus, etc.), així com per evitar efectes 
negatius en el medi ambient en les activitats que es duguin a terme.  

 
c. Arrelament al territori (fins a 25 punts). 

 
i. S’atorgaran 10 punts al projecte en el cas que l’entitat tingui un conveni de 

colꞏlaboració vigent amb ajuntament o entitat municipal descentralitzada (EMD) a 
on es desenvolupin les activitats. 

ii. Es valoraran les iniciatives culturals en funció del nombre d’habitants del municipi 
on es desenvolupen, afavorint aquelles activitats que es realitzin en municipis amb 
una població de fins a 30.000 habitants (fins a 15 punts).  

 
La puntuació es distribuirà de la següent manera: 
 

Fins a 5.000 habitants, 15 punts 
Entre 5.001 i 15.000 habitants, 10 punts 
Entre 15.001 i 30.000 habitants, 5 punts 

 
Com a resultat del procés de valoració, les solꞏlicituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
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a) Solꞏlicituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 
considerades solꞏlicituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació 
igual o superior a 50 punts. 

 
b) Solꞏlicituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades solꞏlicituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts. 
 
c) Solꞏlicituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 
Article 11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
1. L’import que es destinarà per a la concessió de subvencions regulades en la present 

convocatòria serà de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000.- €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48907 de l’exercici 2022, condicionat a l’aprovació 
definitiva de la corresponent modificació de crèdit (número 16/2022). 

 
2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 

pressupostària. 
 

Article 12. Import individualitzat de les subvencions 
 

1. L’import a concedir a cadascun dels projectes i/o activitats estimades es determinarà de 
forma proporcional entre totes les entitats solꞏlicitants, en relació als punts assignats. El 
valor d’euros per punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma 
total de valoracions iguals o superiors a 50 punts. La proposta de concessió serà el 
resultat de multiplicar els euros per punt per la quantitat de punts atorgats a cada 
projecte o activitat estimada. Si un cop atorgats els imports als projectes restés import 
pendent d’assignar de la consignació pressupostària, aquest es distribuirà repetint el 
mateix procés a les solꞏlicituds estimades que no hagin estat limitades per la seva pròpia 
solꞏlicitud. 

 
2. No s’atorgaran subvencions per un import superior a 6.000 €. 
 
3. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà cobrir fins al 80% del cost 

total del projecte o activitat subvencionada.  
 

4. En cap cas s'atorgarà una subvenció superior a la quantitat solꞏlicitada. 
 
Article 13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura 
de l’Àrea de Cultura. 

 
2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan colꞏlegiat 

constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
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 President delegat de l’Àrea de Cultura, que actuarà com a president, o persona en qui 
delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 
 Un/a representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 
 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 
 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a 

secretari/a. 
 

3. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 

previst. 
 
Article 14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les solꞏlicituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de solꞏlicituds.  
 
3. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 

notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació 
s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació de l’acte de concessió i també 
s’ha de publicar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Article 15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de l’endemà 
de la publicació de la concessió en el BOPB sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Article 16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
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originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 
 
a) Les entitats perceptores de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 

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

b) Les entitats beneficiaries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

c) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida. 

d) El pressupost total presentat amb la solꞏlicitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

f) Les entitats beneficiàries hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 OGS 

g) Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la solꞏlicitud i s’hagi obtingut amb 
posterioritat a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Article 17. Despeses subvencionables 
 
1. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat: 

 
i. Personal propi fins a un màxim del 30% del cost total 
ii. Contractació externa de ponents, formadors, catxets, tècnics de so i llum. 
iii. Infraestructura i materials tècnics: lloguer d’espais, lloguer de materials tècnics, 

muntatge i desmuntatge, transports, material fungible.  
iv. Promoció i publicitat: Disseny gràfic, actualització web, foto i vídeo, reproducció 

d’elements promocionals. 
 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per el projecte 
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació 
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simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de material o reparació de 
maquinària, etc.) sempre que no superin el 10% de les despeses directes imputades. 

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
2. Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2022 i referides al 

projecte subvencionat i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 

 
3. Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència a les mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la 
COVID-19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les relacionades en 
aquest apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de 
l’activitat inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut 
assolir, total o parcialment, o s’hagi realitzat en format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció. 

 
4. Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, 

s’aplicarà subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i 
justificació de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 18. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament a l’activitat/projecte presentat. 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 

demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a 
l’activitat/projecte presentat. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Interessos o comissions bancàries. 
 

Article 19. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte o activitat 
subvencionada. 
 
Article 20. Forma de pagament 

 
1. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, 

dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 
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2. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Article 21. Termini i forma de justificació 
 
1. El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 3 de gener de 

2023 i, com a màxim, el dia 30 de març de 2023 
 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

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

l’article 75.2 del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
 Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent 

informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, 
data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. 

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

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa imputada a la 

Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació.  

 
Per les concessions superiors a 3.000€, el beneficiari haurà d’adjuntar una mostra 
dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal 
d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la 
memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, 
minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els 
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. 
 
En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000€ la Gerència de Serveis de 
Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes. 
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3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada dins del període d’execució establert a l’article 4 i que la despesa 
imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat 
a la finalització del període de justificació. 

 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període 
d’execució establert l’article 4 i que formin part del pressupost del projecte 
subvencionat, que no s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de 
l’activitat o de la realització de l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de 
les resolucions determinades per les autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de 
pressupost sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i 
siguin degudament justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació 
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la colꞏlaboració de la 
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte subvencionat, en els termes de 
l’article 27. 

 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de 
la Diputació de Barcelona. 

 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà solꞏlicitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la solꞏlicitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 
Article 22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui. 

 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 

justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es 
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
Article 23. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
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Article 24. Modificació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el termini 
d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de la subvenció. 
  
En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del projecte 
que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que no alterin la 
valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i que no impliquin 
necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es produeixin variacions en 
l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria d’activitats, en el moment de 
justificar la subvenció. 
 
Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el moment 
de justificar la subvenció. 
 
Article 25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats, però no es finançaran activitats o projectes que 
hagin rebut el suport de la Diputació de Barcelona, per a la mateixa activitat, a través 
d’altres convocatòries. 

 
2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la solꞏlicitud. 
 
Article 26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Article 27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la colꞏlaboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva 
Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
Article 28. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anulꞏlació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
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2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
Article 29. Obligats al reintegrament 

 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
Article 30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 31. Règim jurídic 
 
1. En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de 
juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general 
per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

 
2. També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

 
Article 32. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la solꞏlicitud, amb 
la finalitat de gestionar la solꞏlicitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió dels les subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, 
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basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i 
seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 

registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 

 
4. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 

relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
5. Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 

legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-
la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, 
Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució 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), el text íntegre del qual és el 
següent:  

 
“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 28 DE JULIOL DE 2022 DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR L’ACTIVITAT CULTURAL D’ATENEUS QUE 
TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2022, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS 
DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013523 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la  
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de solꞏlicitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
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Primer. Beneficiaris. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la present convocatòria els ateneus que compleixin els 
següents requisits: 

 
a) Que siguin persones jurídiques legalment constituïdes i que hagin de realitzar 

l’activitat que fonamenta l’atorgament de les subvencions regulades en aquesta 
convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(en endavant LGS), i reuneixin el requisit de què consti als seus estatuts el fet de ser 
associacions, fundacions o entitats, totes elles sense finalitat de lucre i de caràcter 
cultural.  

b) Que estiguin inscrits al registre públic corresponent i amb seu a la província de 
Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona. 

c) Que hagin programat un mínim de dues activitats culturals al 2022, entre activitats 
realitzades i previstes. A més, cal que aquestes activitats pertanyin a dos o més 
sectors culturals diferents (música, dansa, teatre, circ, arts visuals, audiovisuals i 
multimèdia, patrimoni cultural, cultura popular, etc.) 

 
Incompatibilitats i exclusions de la convocatòria: 
 

a) No seran susceptibles d’acollir-se a la present convocatòria els ateneus amb seu 
social o delegació permanent a la ciutat de Barcelona.  

b) No es finançaran projectes o activitats que hagin rebut el suport de la Diputació de 
Barcelona, per la mateixa activitat, a través d’altres convocatòries.  

c) Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i 
sindicals, els colꞏlegis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser 
beneficiàries entitats que agrupen altres associacions, com ara federacions d’entitats, 
per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la solꞏlicitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base corresponent. 
 
Segon. Objecte. 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

solꞏlicitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar activitats culturals organitzades per ateneus de la 
demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. Seran 
objecte de finançament activitats, projectes o programes d’activitats amb una durada 
màxima d’un any natural (d’1 de gener a 31 de desembre de 2022) que tinguin lloc a la 
demarcació de Barcelona -excepte a la ciutat de Barcelona- i que no representin la 
totalitat de les activitats de l’entitat al 2022.  

 
2. S’inclouen accions de caire formatiu, esdeveniments, cicles, trobades, jornades, 

exposicions, fires, programació no professional d’arts en viu, organització de premis o 
concursos, accions de comunicació, de digitalització de la cultura i cultura digital, 
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actuacions vinculades a la recerca, a publicacions o a processos de creació, etc.  
 
3. S’entén per ateneu una entitat cultural que organitza xerrades, conferències, cursos o 

altres activitats d'interès per als seus membres i per al públic general amb l'objectiu de 
difondre la ciència i la cultura. Un ateneu es caracteritza, a més, per promoure activitats 
de sectors culturals diversos, a diferència d’altres entitats o institucions culturals que 
centren la seva acció en un àmbit específic.  

 
4. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, 
millora, impuls i desenvolupament d’activitats culturals impulsades per ateneus a la 
demarcació de Barcelona per fomentar una major presència de la cultura en la societat.  

 
5. Ateses 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 activitats 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. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000.- €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48907 de l’exercici 2022, condicionat a l’aprovació definitiva 
de la corresponent modificació de crèdit (número 16/2022). 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 

 
L’import a concedir a cadascun dels projectes i/o activitats estimades es determinarà de 
forma proporcional entre totes les entitats solꞏlicitants, en relació als punts assignats. El 
valor d’euros per punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma 
total de valoracions iguals o superiors a 50 punts. La proposta de concessió serà el resultat 
de multiplicar els euros per punt per la quantitat de punts atorgats a cada projecte o activitat 
estimada. Si un cop atorgats els imports als projectes restés import pendent d’assignar de la 
consignació pressupostària, aquest es distribuirà repetint el mateix procés a les solꞏlicituds 
estimades que no hagin estat limitades per la seva pròpia solꞏlicitud. 
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No s’atorgaran subvencions per import superior a 6.000.- EUR  
 

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà cobrir fins al 80% del cost 
total del projecte o activitat subvencionada. 
 
En cap cas s'atorgarà un finançament superior a la quantitat solꞏlicitada 
 
Cinquè. Termini de presentació de solꞏlicituds. 
 
1. El termini de presentació de les solꞏlicituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 6 de 
setembre de 2022. 

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article de la Documentació a aportar  

d’aquesta convocatòria, es podran trobar al lloc web següent: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 

 
4. La solꞏlicitud conjuntament amb la documentació exigida s’haurà de presentar a través 

de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La solꞏlicitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal o persona 

apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació).  

 
6. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (solꞏlicitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina 
d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres 
de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a 
la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
7. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 

Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 
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9. Cada solꞏlicitant podrà presentar una única solꞏlicitud que inclogui una única activitat o 
programa d’activitats que no tingui caràcter anual o que no inclogui la totalitat de les 
activitats de l’entitat al 2022. En cas que un mateix solꞏlicitant presenti més d’una 
solꞏlicitud només es valorarà la darrera presentada, excloent les anteriors. 

 
10. La presentació de la solꞏlicitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 
 

Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar l’activitat cultural d’ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de 
la Diputació de Barcelona durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de 
desembre de 2022. 
 
El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 3 de gener de 2023 
i, com a màxim, el dia 30 de març de 2023.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el model de solꞏlicitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de DOS CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48907 del pressupost de despeses de 2022 de la Diputació de 
Barcelona, condicionat a l’aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdit 
(número 16/2022).  
 
Sisè. CONDICIONAR l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022. 
 
Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
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Vuitè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria núm. 202220225120013153, per a l’atorgament de 
subvencions destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2020-2021 (Exp. 
núm. 2022/0004451).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 28 

d’abril de 2022, aprova la convocatòria núm. 202220225120013153 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per 
al curs 2020-2021, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització 
dels alumnes d’aquestes llars d’infants (AJG 243/22), promoguda per la Gerència 
de Serveis d’Educació de l’Àrea de Educació, Esport i Joventut, de la Diputació de 
Barcelona. 

 
2. La base específica número 12 de la convocatòria, relativa a l’òrgan competent per a 

la instrucció i proposta de resolució, estableix la Gerència de Serveis d’Educació de 
l’Àrea de d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona com a òrgan 
competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la convocatòria. La mateixa base estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan colꞏlegiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 

 
3. D’acord amb la base específica número 6, el termini de presentació de les 

solꞏlicituds començava el dia 10 de maig de 2022 i finalitzava el 25 de maig del 
2022. 

 
4. Finalitzat el termini de presentació de solꞏlicituds, aquesta gerència emet informe 

tècnic d’instrucció, de data 4 de juliol de 2022, en el qual valora les 83 solꞏlicituds 
presentades i fa proposta de resolució a l’òrgan colꞏlegiat, d’estimar 80 solꞏlicituds i 
desestimar-ne 3, de conformitat amb les bases 9, 10 i 11 de la convocatòria, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 

 
5. En data 7 de juliol de 2022 l’òrgan colꞏlegiat designat a l’efecte es reuneix de forma 

presencial, per examinar i validar l’informe tècnic d’instrucció el qual es valida per 
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unanimitat, i formula proposta de resolució de la convocatòria tal i com consta a 
l’Acta, que consta a l’expedient. 

 
6. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’UN 

MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), import que s’ha repartit 
íntegrament, d’acord a l’assignació individualitzada efectuada de forma proporcional 
a la puntuació total obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al 
conjunt de beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança) regula els procediments de concessió de subvencions que tramiti la 
Diputació de Barcelona. 

 
2. 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 els articles 4 i 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 (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), es va publicar, 
en data 6 de maig de 2022, un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en llengua catalana i castellana, amb número d’identificació 
BDNS 623751. Així mateix, procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions i publicar l’extracte de la convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
3. El procediment per a la concessió de les subvencions, segons el que disposa 

l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i següents de 
l’Ordenança.  

 
4. Els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, en relació amb les obligacions, principis 
ètics i regles de conducta de les beneficiàries de les subvencions. 

 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència 
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núm. 1388/22, de 14 de febrer, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret de la Presidència 
núm. 6212/22, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la resolució de la convocatòria de subvencions núm. 
202220225120013153, en règim de concurrència competitiva, destinades al 
finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2020-2021, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan colꞏlegiat constituït a l’efecte. 
 
Segon. CONCEDIR subvenció al següents beneficiaris pels imports que s’hi 
relacionen a continuació: 
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Nom Entitat NIF 
Nombre 
d'infants 

escolaritzats 

Nombre d'infants 
escolaritzat en 

centres amb CP 
d'alta complexitat 

Punts 
criteri 

1 

Nombre 
d'infants 
amb NEE 

Punts 
criteri 

2 

Total punts: 
places+NEE 

Proposta 
assignació 

Operació 
comptable 

2203002785 
Posició 

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ G66914607 391 134 525 10 40 565 133.808,32 € 1 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA EL GUIRIGALL G66051194 173 173 346 0 0 346 81.942,81 € 2 

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ G62411624 219 0 219 0 0 219 51.865,54 € 3 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ESTEL G62782875 101 101 202 0 0 202 47.839,44 € 4 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA PARVULARI 
MAGNÒLIA 

G63612162 92 92 184 0 0 184 43.576,52 € 5 

JARDÍ D'INFANTS L'ESTEL BLAU, SLL B61995841 81 81 162 5 20 182 43.102,87 € 6 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA CASETA DE 
COLORS 

G64929805 57 57 114 14 56 170 15.540,85 € 37 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 SALTIRÓ G64991953 74 74 148 0 0 148 35.050,68 € 7 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA CALIMERO G65585283 74 74 148 0 0 148 35.050,68 € 8 

ASSOCIACIÓ EL XERRIC PER L’EDUCACIÓ DELS 
INFANTS 

G64838303 99 40 139 0 0 139 32.919,22 € 9 

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES G65801904 64 64 128 0 0 128 30.314,10 € 10 

FUNDACIÓ PRIVADA ENSENYAMENT I FAMÍLIA G62312319 69 55 124 0 0 124 29.366,79 € 11 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ELS GEGANTS G65070229 61 61 122 0 0 122 28.893,13 € 12 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LLAR D'INFANTS 
SANT CUGAT 

G63823728 120 0 120 0 0 120 28.419,47 € 13 

C.J. TOUS CAPUCHINAS MADRE DIVINO 
PASTOR 

R0800711D 58 58 116 1 4 120 28.419,47 € 14 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA MAINADA G66338815 118 0 118 0 0 118 27.945,81 € 15 

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA G61114690 84 31 115 0 0 115 27.235,33 € 16 

ASSOCIACIÓ SANTAPAU PER L'EDUCACIÓ DE 
LA INFÀNCIA 

G64561707 53 53 106 0 0 106 25.103,87 € 17 
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Nom Entitat NIF 
Nombre 
d'infants 

escolaritzats 

Nombre d'infants 
escolaritzat en 

centres amb CP 
d'alta complexitat 

Punts 
criteri 

1 

Nombre 
d'infants 
amb NEE 

Punts 
criteri 

2 

Total punts: 
places+NEE 

Proposta 
assignació 

Operació 
comptable 

2203002785 
Posició 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN 
TARRASA AGUSTINAS 

R0800970F 51 51 102 1 4 106 25.103,87 € 18 

LLAR D'INFANTS LA GUA-GUA SCCL F61202776 53 53 106 0 0 106 25.103,87 € 19 

FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES 
ANUNCIATA PARE COLL 

G65058349 103 0 103 0 0 103 24.393,38 € 20 

AGORA LLAR D'INFANTS, SCCL F60674363 49 49 98 0 0 98 23.209,24 € 21 

ESCOLA BRESSOL PATUFET SDAD COOP F08896557 43 43 86 2 8 94 19.523,83 € 25 

FUNDACIÓ PRIVADA D'AJUDA A LA INFÀNCIA, 
JOVENTUT I FAMÍLIA 

G62812789 47 47 94 0 0 94 22.261,92 € 22 

FUNDACIÓN ABAT OLIBA G08716128 87 0 87 0 0 87 20.604,12 € 23 

FUNDACIÓ PRIVADA GRUP ESCOLES MATARÓ G61001707 42 42 84 0 0 84 19.893,63 € 24 

ASSOCIACIÓ LA NONA PER L'EDUCACIÓ DE LA 
INFÀNCIA 

G66837535 41 41 82 0 0 82 19.419,97 € 26 

EINA SDAD COOP CATALANA LTDA F08306763 35 35 70 3 12 82 19.419,97 € 27 

SAGRADO CORAZÓN SARRIÀ DE BARCELONA G08862633 79 0 79 0 0 79 18.709,49 € 28 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA VILA G65127326 78 0 78 0 0 78 18.472,66 € 29 

COLEGIO DIVINA PASTORA EN IGUALADA 
CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL DIVINO 
PASTOR 

R0800712B 31 31 62 4 16 78 18.472,66 € 30 

ESCOLA D'INFANTS QUITXALLA DE MOLLET 
DEL VALLES SCCL 

F08834913 39 39 78 0 0 78 18.472,66 € 31 

ASSOCIACIÓ SINGUERLIN PER L EDUCACIÓ 
DELS INFANTS 

G65075756 32 32 64 3 12 76 17.999,00 € 32 

FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

G63608467 36 36 72 1 4 76 17.999,00 € 33 

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI G08930323 34 34 68 1 4 72 17.051,68 € 34 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LAIA G67088831 35 35 70 0 0 70 16.578,03 € 35 
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Nom Entitat NIF 
Nombre 
d'infants 

escolaritzats 

Nombre d'infants 
escolaritzat en 

centres amb CP 
d'alta complexitat 

Punts 
criteri 

1 

Nombre 
d'infants 
amb NEE 

Punts 
criteri 

2 

Total punts: 
places+NEE 

Proposta 
assignació 

Operació 
comptable 

2203002785 
Posició 

ESCOLA BRESSOL SOL SOLET SCCL F08822397 70 0 70 0 0 70 16.578,03 € 36 

SOC COOP LTDA LLAR D'INFANTS LA LLUNA F08782724 35 35 70 0 0 70 12.925,25 € 38 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA CULTURAL PEL 
FOMENT EDUCATIU DELS INFANTS 

G65879264 69 0 69 0 0 69 14.458,44 € 39 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ACADÈMIA 
IGUALADA 

G62663778 34 34 68 0 0 68 16.104,37 € 40 

INSTITUTO HERMANAS DE LA SAGRADA 
FAMILIA DE URGELL 

R0800168G 66 0 66 0 0 66 15.630,71 € 41 

ESCOLA PIA D'IGUALADA R0800592H 31 31 62 0 0 62 14.683,39 € 42 

S.C.L. COLEGIO PRINCEPS F08728966 30 30 60 0 0 60 14.209,74 € 43 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURO G65145583 31 0 31 7 28 59 13.972,91 € 44 

ESCOLA BRESSOL GARABATOS, SCCL F58025925 29 29 58 0 0 58 13.736,08 € 45 

ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ DELS INFANTS 
LA CUCA FERA DE SANTA COLOMA 

G66828930 28 28 56 0 0 56 13.262,42 € 46 

FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT 

G61054805 55 0 55 0 0 55 13.025,59 € 47 

FUNDACIÓ PRIVADA SUPORT A LA INFÀNCIA G62476411 25 25 50 0 0 50 11.841,45 € 48 

PROMOCIÓ D'ESCOLES FUNDACIÓ G60622735 49 0 49 0 0 49 11.604,62 € 49 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLDAURA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L' INFANT 

G63808448 23 23 46 0 0 46 10.894,13 € 50 

ASSOCIACIÓ BADIU PER L´AJUDA ALS INFANTS G66276809 44 0 44 0 0 44 10.420,47 € 51 

COLEGIO DIVINA PASTORA EN SABADELL 
CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL DIVINO 
PASTOR 

R0800709H 22 22 44 0 0 44 10.420,47 € 52 

COLEGIO SAN JOSÉ CL R0800775I 41 0 41 0 0 41 9.709,99 € 53 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA PETIT MÓN DE LES 
CORTS 

G66667247 40 0 40 0 0 40 9.473,16 € 54 
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Nom Entitat NIF 
Nombre 
d'infants 

escolaritzats 

Nombre d'infants 
escolaritzat en 

centres amb CP 
d'alta complexitat 

Punts 
criteri 

1 

Nombre 
d'infants 
amb NEE 

Punts 
criteri 

2 

Total punts: 
places+NEE 

Proposta 
assignació 

Operació 
comptable 

2203002785 
Posició 

COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR R0800710F 40 0 40 0 0 40 9.473,16 € 55 

FUNDACIÓ PER LES ESCOLES  PARROQUIALS-
ARXIDIOCESI DE BARCELONA 

R5800339C 20 20 40 0 0 40 9.473,16 € 56 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TRAMUNTANA G64863277 19 19 38 0 0 38 8.999,50 € 57 

PARROQUIA MARE DE DEU DE FÀTIMA EN 
GRANOLLERS 

R5800189B 19 19 38 0 0 38 8.999,50 € 58 

CENTRE INFANTIL QUITXALLA SCCL F64917339 35 0 35 0 0 35 8.289,01 € 59 

FUNDACIÓ JOVIAT G60374022 33 0 33 0 0 33 7.815,35 € 60 

FUNDACIÓ PRIVADA JAUME VILADOMS G60164514 32 0 32 0 0 32 7.578,53 € 61 

FUNDACIÓ PRIVADA VILꞏLA PAQUITA G64957954 32 0 32 0 0 32 7.578,53 € 62 

HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA JESUS, MARIA 
Y JOSE. COLEGIO SAN RAMON DE PENYAFORT 

R0800670B 16 16 32 0 0 32 7.578,53 € 63 

ESCUELAS PARROQUIALES ANUNCIATA R0800234G 29 0 29 0 0 29 6.868,04 € 64 

ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL EL 
CARRILET 

G65167223 28 0 28 0 0 28 6.631,21 € 65 

ESCOLA SANT FELIU DE CABRERA R0800626D 28 0 28 0 0 28 6.631,21 € 66 

ASSOCIACIÓ PETIT NEN JESÚS DE PRAGA G65734717 27 0 27 0 0 27 6.394,38 € 67 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA EL TAULELL G63025670 26 0 26 0 0 26 6.157,55 € 68 

BRIANXA, S.COOP.C.LTDA. F60384278 26 0 26 0 0 26 6.157,55 € 69 

ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

G62655048 24 0 24 0 0 24 5.683,89 € 70 

FUNDACIÓN PRIVADA PUIG CUÑER  G58455452 24 0 24 0 0 24 5.683,89 € 71 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA DING DONG G65610602 11 11 22 0 0 22 5.210,24 € 72 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPILL DE MANRESA, 
SCCL 

F63865018 11 11 22 0 0 22 5.210,24 € 73 
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Nom Entitat NIF 
Nombre 
d'infants 

escolaritzats 

Nombre d'infants 
escolaritzat en 

centres amb CP 
d'alta complexitat 

Punts 
criteri 

1 

Nombre 
d'infants 
amb NEE 

Punts 
criteri 

2 

Total punts: 
places+NEE 

Proposta 
assignació 

Operació 
comptable 

2203002785 
Posició 

FUNDACIÓ CASA DE LA SAGRADA FAMILIA I 
SANT IGNASI DE LOIOLA 

G08305054 19 0 19 0 0 19 4.499,75 € 74 

ESCOLA PIA DE MOIÀ R0800593F 18 0 18 0 0 18 4.262,92 € 75 

FUNDACIÓN COLEGIOS LLISACH G08528812 16 0 16 0 0 16 3.789,26 € 76 

CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN R0800086A 12 0 12 0 0 12 2.841,95 € 77 

FUNDACIÓ PRIVADA NARCÍS JUBANY G65115479 10 0 10 0 0 10 2.368,29 € 78 

ASSOCIACIÓ ESCOLA ROCAPREVERA G08489742 8 0 8 0 0 8 1.894,63 € 79 

FUNDACIÓ PRIVADA EL CASAL G61423448 8 0 8 0 0 8 1.894,63 € 80 

TOTAL 6.473 1.500.000,00 €  
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Tercer. DESESTIMAR les següents solꞏlicituds per incompliment de requisits:  
 

Nom Entitat NIF Motiu desestimació 

ESCOLA INFANTIL RIALLES DE SANT 
GERVASI, SL 

B63001531 
Manca acreditar constitució de la 
societat com a entitat sense ànim de 
lucre. 

XXX 45786543Y 
Manca acreditar constitució de la  
societat com a entitat sense ànim de 
lucre. 

COLEGIO SANTO ANGEL, SA A08852865 
Manca acreditar constitució de la 
societat com a entitat sense ànim de 
lucre. 

 
Quart. DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes subvencions per un import 
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 
 
Cinquè. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la 
Província sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la 
subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en 
la concessió. 
 
Sisè. ESTABLIR, de conformitat a la Base específica 18 de la convocatòria que el 
període de justificació de la subvenció és del 16 d’agost al 17 d’octubre de 2022, 
ambdós inclosos. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web següent: 
https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Espais d'innovació en la prestació 
dels serveis socials d'atenció domiciliària", en règim de concurrència 
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competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/16933).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

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

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

 
Recurs Procediment de concessió 

Espais d’innovació en la prestació dels 
serveis socials d’atenció domiciliària 

Concurrència competitiva 

 
3. Aquest recurs consisteix, per una banda, en la participació en dos espais de treball 

en els quals hi poden accedir els municipis majors de 5.000 habitants, els consells 
comarcals, les mancomunitats, els consorcis locals i les entitats municipals 
descentralitzades que hagin presentat solꞏlicitud i, per altra banda, consisteix en un 
assessorament tècnic per als ens locals participants en algun dels dos espais quan 
l’hagin solꞏlicitat. Per a la concessió de l’ajut, només és objecte de valoració, 
d’acord amb els criteris establerts al Catàleg 2022, l’assessorament tècnic solꞏlicitat 
pels ens que participin en el recurs “Espais d’innovació en la prestació dels serveis 
socials d’atenció domiciliària”.  

 
4. Una vegada exhaurit el termini de presentació de solꞏlicituds 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 solꞏlicituds 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’hi fa constar la puntuació proposada a cada demanda d’assessorament tècnic 
per a les solꞏlicituds del recurs: “Espais d'innovació en la prestació dels serveis 
socials d'atenció domiciliària, amb assessorament”, valorades.  

- S’efectua una proposta de classificació de les solꞏlicituds presentades. 
 
5. Com a resultat del procés de valoració, totes les solꞏlicituds presentades han 

esdevingut com a solꞏlicituds estimades: aquelles relatives als Espais d'innovació 
en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliària (sense assessorament),  
que es proposa que siguin objecte d’una concessió per compliment de requisits. I 
aquelles relatives a Espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció 
domiciliària (amb assessorament), 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. 

 
6. En data 8 de juliol de 2022, es va constituir l’òrgan colꞏlegiat de la Gerència de 

Serveis Socials, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria 
del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de la concessió del recurs. Els ens locals peticionaris dels Espais 
d’innovació en la prestació dels serveis socials d’atenció domiciliària, amb i sense 
assessorament, són els següents: 

 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens 

22/Y/328695 202210021812 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

22/Y/328699 202210023859 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0803900J 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

22/Y/328701 202210023312 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P5800007F 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

22/Y/328702 202210024215 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0821600D 
Ajuntament de 

Sant Joan 
Despí 

22/Y/328705 202210023934 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0827900B 
Ajuntament de 

Terrassa 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens 

22/Y/328692 202210017949 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 

22/Y/328694 202210018456 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0807600B 
Ajuntament 

d'Esplugues de 
Llobregat 

22/Y/328696 202210019136 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 

22/Y/328704 202210017915 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de Mar 

22/Y/328693 202210016452 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

22/Y/328689 202210014607 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0821300A 
Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

22/Y/328690 202210015470 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

22/Y/328703 202210013229 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P0808800G 
Ajuntament de 

Gavà 

22/Y/328701 202210013403 

Espais d'innovació en la 
prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària (sense 

assessorament) 

P5800010J 
Consell 

Comarcal del 
Vallès Oriental 

22/Y/328688 202210065406 

Assessorament dins Espais 
d'innovació en la prestació dels 

serveis socials d'atenció 
domiciliària 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 

22/Y/328700 202210023437 

Assessorament dins Espais 
d'innovació en la prestació dels 

serveis socials d'atenció 
domiciliària 

P0817100A 
Ajuntament de 
Premià de Mar 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens 

22/Y/328691 202210018274 

Assessorament dins Espais 
d'innovació en la prestació dels 

serveis socials d'atenció 
domiciliària 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 

22/Y/328697 202210020903 

Assessorament dins Espais 
d'innovació en la prestació dels 

serveis socials d'atenció 
domiciliària 

P0800147A 
Consorci 

d'Osona de 
Serveis Socials 

 
7. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes d’assessorament és la 

següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

Assessorament atenció 
integrada 

75 15 90 31525 

Consorci d'Osona 
de Serveis Socials 

Assessorament atenció 
integrada 

75 15 90 47319 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Assessorament equips 
professionals 

50 15 65 67458 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

Assessorament atenció 
integrada 

50 0 50 28523 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en 
data 14 de febrer de 2022 (publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022) i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig de 2022 (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. CONCEDIR el recurs tècnic per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Recurs: Espais d’innovació en la prestació dels serveis socials d’atenció 
domiciliària, sense assessorament- Per compliment de requisits i suficiència de 
recursos 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens 

22/Y/328695 202210021812 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

22/Y/328699 202210023859 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0803900J 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

22/Y/328701 202210023312 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P5800007F 
Consell Comarcal 

del Vallès 
Occidental 

22/Y/328702 202210024215 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0821600D 
Ajuntament de 

Sant Joan Despí 

22/Y/328705 202210023934 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0827900B 
Ajuntament de 

Terrassa 

22/Y/328692 202210017949 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 

22/Y/328694 202210018456 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0807600B 
Ajuntament 

d'Esplugues de 
Llobregat 

22/Y/328696 202210019136 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 

22/Y/328704 202210017915 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de Mar 

22/Y/328693 202210016452 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

22/Y/328689 202210014607 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0821300A 
Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

22/Y/328690 202210015470 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

22/Y/328703 202210013229 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P0808800G 
Ajuntament de 

Gavà 

22/Y/328701 202210013403 
Espais d'innovació en la 

prestació dels serveis socials 
d'atenció domiciliària 

P5800010J 
Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 
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Recurs: Espais d’innovació en la prestació dels serveis socials d’atenció 
domiciliària, amb assessorament - Per valoració més alta i suficiència de 
recursos 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/328688 202210065406 

Assessorament 
dins Espais 

d'innovació en la 
prestació dels 
serveis socials 

d'atenció 
domiciliària 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
90 8.712 € 

22/Y/328697 202210020903 

Assessorament 
dins Espais 

d'innovació en la 
prestació dels 
serveis socials 

d'atenció 
domiciliària 

P0800147A 

Consorci 
d'Osona de 

Serveis 
Socials 

90 8.712 € 

22/Y/328691 202210018274 

Assessorament 
dins Espais 

d'innovació en la 
prestació dels 
serveis socials 

d'atenció 
domiciliària 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
65 8.712 € 

22/Y/328700 202210023437 

Assessorament 
dins Espais 

d'innovació en la 
prestació dels 
serveis socials 

d'atenció 
domiciliària 

P0817100A 
Ajuntament de 

Premià de 
Mar 

50 8.712 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
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2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 

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

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

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, tot advertint-lo que, 
de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la 
notificació, es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president accidental aixeca la 
sessió essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquest i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 


