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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2022 

 
El 15 de setembre de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyors 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), 
senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), 
senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM) i 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 el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG) i el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 28 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. 2022/19200). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (Exp. núm. 2022/20486). 

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

de l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels Ajuntaments de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al 
manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció (Exp. núm. 
2022/20592). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

inicialment, la revocació parcial, per import de 19.425,34 €, en relació amb la 
subvenció de 57.480,40 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (Federació ACAPS) per l’acció “Creació Xarxa 
LAONF per la transformació no violenta del conflicte i el respecte dels drets 
humans al Sàhara Occidental”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008383 (Exp. núm. 2016/5973). 

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

procediment de concessió del recurs econòmic, en règim de concurrència 
competitiva, “Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions”, 
inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import de 268.780,12 € (Exp. núm. 
2021/0022828). 

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

devolució de diversos ingressos indeguts en el marc de la liquidació definitiva 
dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 31 
de març de 2021 i fins al 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. BADIA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
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l'Ajuntament de Badia del Vallès, per a finançar l'actuació local “Projecte de 
rehabilitació i mesures de millora energètica de la cobertura del Mercat 
Municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019089). 

 
9. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l'Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local “Obres reforma local 
Montparadís”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019735). 

 
10. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 125.000 €, a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019736). 

 
11. CARDONA. 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 Cardona, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019304). 

 
12. ESTANY, L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 107.803,13 €, a l'Ajuntament de 
L'Estany, per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019552). 

 
13. MATARÓ. 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 Mataró, 
per a finançar l'actuació local “Projecte de millora de les àrees de jocs infantils 
fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018028). 

 
14. PAPIOL. 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 Papiol, per 
a finançar l'actuació local “Projecte de canvi de gespa del camp municipal de 
futbol del Papiol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017712). 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reforma i rehabilitació 
residència Pedra Serrada”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0019998). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

16. PLA DEL PENEDÈS, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.840,58 €, a 
l'Ajuntament del Pla del Penedès, per a finançar l'actuació local “Millores 
instal·lacions esportives municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0018379). 

 
17. SUBIRATS. 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 Subirats, 
per a finançar l'actuació local “Nova piscina Ordal. Anualitat 2022”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018934). 

 
18. VACARISSES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.216,21 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Reforma dels vestidors de la Piscina 
Municipal de Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019350). 

 
19. VACARISSES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 117.410,95 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Millora paviment en vials a diverses 
ubicacions de Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0019355). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
20. AMETLLA DEL VALLÈS, L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 35.925,27 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla 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. 2022/0016114).  

 
21. ARENYS DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 39.378,35 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016975).  

 
22. CABRERA DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 31.570,91 €, a l'Ajuntament 
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0016222).  
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23. CÀNOVES I SAMALÚS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 23.852,03 €, a l'Ajuntament 
de Cànoves i Samalús, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0015861).  

 
24. CASTELLDEFELS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 141.621,41 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016969).  

 
25. CUBELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 83.482,09 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016527).  

 
26. GAVÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 19.689,17 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018230).  

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

concedir una subvenció, per import de 172.575,60 €, a l'Ajuntament de 
Granollers, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016049).  

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

concedir una subvenció, per import de 37.805,46 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/ 0016497).  

 
29. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 3.347,16 €, a 
l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018252).  

 
30. SÚRIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 5.575,72 €, a l'Ajuntament de Súria, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016396).  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

31. TERRASSA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import de 228.214,40 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016155).  

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

concedir una subvenció, per import de 51.565,94 €, a l'Ajuntament de 
Viladecans, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016491).  

 
33. VILANOVA DEL CAMÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 25.367,64 € a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0017857).  

 
Tresoreria 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment dels 

preus públics del servei de menjador de caràcter laboral, per al personal de la 
Diputació i per al personal aliè vinculat a la corporació, que es presta al Recinte 
Mundet (Exp. núm. 2021/0000169). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: Conservació 
de la infraestructura estratègica”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/21635). 

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

revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”, als ajuntaments de 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de Llobregat, Polinyà i 
Santa Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/545) 

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

revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Prevenció incendis 
forestals: Conservació de la infraestructura estratègica”, als ajuntaments de 
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Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de Llobregat i Santa 
Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/546) 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada, relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1031, PK 18+450 a 18+600. TM Igualada”, per un import de 
484.170,89 € IVA inclòs (Exp. núm. 2020/5188) 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres 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”, per un import d’1.302.677,43 € IVA 
inclòs (Exp. núm. 2021/1321). 

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

projecte modificat “Reurbanització de la travessera B-224z (c/ Major) entre  
PK 15+900 i el PK 16+250, TM Masquefa” (Exp. núm. 2018/18181). 

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

projecte modificat “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels 
Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i Pruit” (Exp. núm. 2019/17313). 

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

projecte modificat “Urbanització de la vorera i talús de la carretera BV-2002  
PK 6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas a Sant Boi de Llobregat. TM. Sant Boi 
de Llobregat” (Exp. núm. 2021/0991). 

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

projecte constructiu “Ampliació del pont de la carretera C‐1411a sobre el 
Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895. TM de Castellbell i el Vilar”, i de la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2018/14774).  

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

projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1031, PK 18+450 al 
18+600. TM Igualada”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2020/5188).  

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

projecte constructiu “d'Itinerari de vianants a la carretera BV-5001, entre Ca 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. T.M. Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès” (Exp. núm. 2020/8743).  

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

projecte constructiu “Actuacions de pacificació viària a la travessera BP- 2427, 
entre el PKi 3+600 fins al PKf 3+740 al seu pas pel nucli dels Casots. TM 
Subirats” (Exp. núm. 2021/6374). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’expedient 

del “Projecte per a la portada d’aigua municipal al Castell de Montesquiu” (Exp. 
núm. 2022/0019136). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència 
organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen 
el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant 
l’any 2022, per un import de 126.536 € (Exp. núm. 2022/11656) 

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

revocació definitiva i de manera parcial de la subvenció atorgada a l’Associació 
Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava, en el marc de la convocatòria 12383/2021, 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2021, per un import de 770 € (Exp. núm. 2021/4082). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de juliol de 2022, 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. 2022/19200).- La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

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

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord 92/2019, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de 
juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord 96/2019), per la Junta de Govern en sessió de 26 
de setembre de 2019 (acord 344/2019), per Decret urgent de la Presidència 
10582/2019, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern 435/2019, 
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència 
11029/2019, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 477/2019, 
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10 
d’octubre de 2019 (acord 434/2019), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre 
de 2019 (acord 478/2019), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de 
2019 (acord 590/2019), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2019 
(acord 630/2019), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020 (acord 
8/2020), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord 37/2020), 
per Decret urgent de la Presidència 2305/2020, de 10 de març, –ratificat per acord de 
la Junta de Govern 150/2020, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–, per Decret de 
la Presidència 2469/2020, de 13 de març de 2020, per la Junta de Govern en sessió 
de 30 de juliol de 2020 (acord 326/2020), per la Junta de Govern en sessió de 17 de 
setembre de 2020 (acord 404/2020), per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
novembre de 2020 (acord 532/2020), per la Junta de Govern en sessió de 26 de 
novembre de 2020 (acord 581/2020), per la Junta de Govern en sessió de 28 de gener 
de 2021 (acord 9/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
(acord 54/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (acord 
92/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (acord 171/2021), 
per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 246/2021), per Decret 
urgent de la Presidència 6627/2021, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de 
Govern 346/2021, adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern 
en sessió de 30 de juny de 2021 (acord 345/2021), per la Junta de Govern en sessió 
de 15 de juliol de 2021 (acord 417/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 de 
juliol de 2021 (acord 457/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre 
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 
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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), per la Junta de Govern en sessió de 30 de juny de 2022 (acord 418/2022) i 
per la Junta de Govern en sessió de 28 de setembre de 2022 (acord 531/2022).  
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
necessari modificar la representació de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en 
el sentit de deixar sense efecte la designació de la Sra. Gemma Sendra Planas en el 
Consell General i la Junta de Govern de l’ens, i designar en el seu lloc la Sra. 
Montserrat Guri Lopez, per substituir-la en aquesta representació. 
 
També convé modificar la representació del Consorci de les Biblioteques de 
Barcelona, en el sentit de deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Font 
Cardona en el Consell General de l’ens, i designar en el seu lloc la Sra. Àngels Ingla 
Mas, per substituir-lo en aquesta representació. 
 
Addicionalment, es considera necessari modificar la representació del Consorci del 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en el sentit de deixar 
sense efecte la designació del Sr. Francesc Xavier Marcé Carol en el Consell General 
de l’ens, i designar en el seu lloc el Sr. Daniel Fernández González, Director de 
Serveis de Suport a la Coordinació General, 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 els ens i en els termes següents: 
 
A) Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Gemma Sendra Planas, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 29 d’abril de 2022 (AJG 
171/22), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General i la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre a l’empara de l’article 8 dels Estatuts de 
l’ens, i designar la Sra. Montserrat Guri Lopez per substituir-la en aquesta 
representació. 
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2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre resta de la manera següent: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
B) Consorci de les Biblioteques de Barcelona 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Font Cardona, efectuada per 
Decret urgent núm. 10582/2019, de 30 de setembre de 2019, ratificat per acord de la 
Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 435/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci de les 
Biblioteques de Barcelona i designar la Sra. Àngels Ingla Mas per substituir-lo en 
aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les Biblioteques de Barcelona resta 
de la manera següent: 
 

Primer. Els vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, els quals poden tenir o no la 
condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 7 dels seus estatuts, són: 

 
1. Sr. Ferran Mascarell Canalda 
2. Sr. Josep Monràs Galindo 
3.  Sr. Jordi Roca Ventura 
4.  Sra. Marta Cano Vers 
5.  Sra. Àngels Ingla Mas 
6.  Sra. Mònica Gallardo Montornés 
   

Segon. D'entre les persones assenyalades per al Consell General, els vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva són: 

 
1. Sr. Ferran Mascarell Canalda 
2. Sr. Jordi Roca Ventura 
3. Sra. Marta Cano Vers  
 

Tercer. D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, li correspon la 
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vicepresidència del Consorci i alhora del Consell General, sens perjudici que pugui 
delegar-la. Com a vicepresidenta, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 
 
En virtut de la delegació prevista, es designa el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
per a ocupar la vicepresidència del Consorci i alhora del Consell General i, en 
conseqüència, formarà part també de la Comissió Executiva. 

 
C) Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, 
efectuada per acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i designar el Sr. 
Daniel Fernández González per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) resta de la manera següent: 
 

Primer. Els nou vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de 
Caritat, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 
dels Estatuts del Consorci, són. 
 

1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
2. Sra. Núria Parlón Gil 
3. Sra. Neus Munté i Fernàndez 
4. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
5. Sra. Pilar Díaz Romero 
6. Sr. Daniel Fernández González 
7. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
8. Sr. Josep Maria Vallès Casadevall 
9. Sra. Eva Baró i Ramos 

 
Segon. D’acord amb els propis Estatuts, art. 13, a l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la presidència 
del Consorci. 
 
Tercer. Donar-se per assabentat que la vicepresidència li correspon al titular de 
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 9.b) dels seus 
Estatuts reguladors. 
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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, l’aprovació 
de l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (Exp. núm. 2022/20486).- 
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: 
 
“La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana ha presentat un ofici davant del 
Registre electrònic general de la Diputació de Barcelona, en data 13 de juliol de 2022, 
mitjançant el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en 
l’expedient que està tramitant relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
formada pels ajuntaments de Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Malla, Muntanyola, El 
Brull, Tona, Taradell, Balenyà, Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Folgueroles i 
Viladrau. 
 
En data 19 de juliol de 2022 la Mancomunitat ha tramès un complement de 
documentació a instàncies d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita modificació dels estatuts. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretaria, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana (expt. núm. 2022/20486) 
 
1. Antecedents 
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana ha presentat davant del Registre de la 
Diputació de Barcelona, en data 13 de juliol de 2022, la sol·licitud de l’informe preceptiu en 
l’expedient que està tramitant relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
formada pels ajuntaments de Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Malla, Muntanyola, El Brull, 
Tona, Taradell, Balenyà, Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Folgueroles i Viladrau. 
 
La documentació tramesa conté: 
 
- la proposta d’estatuts 
 
Amb posterioritat i a requeriment d’aquesta secretaria, la Mancomunitat ha presentat 
documentació complementària en data 19 de juliol de 2022: 
 
- text dels estatuts vigents 
 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol 
i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de 
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i 
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la 
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte 
d’estatuts de les mancomunitats. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha 
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades 
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic 
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
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modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
 
3. Anàlisi de la proposta de modificació d’estatuts 
 
La proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La 
Plana se centra bàsicament en els preceptes relatius al seu objecte, els òrgans de govern, 
el seu funcionament i la modificació i dissolució de la pròpia Mancomunitat, que 
seguidament es transcriuen i analitzen a la llum del previst a l’art. 44 de la LBRL, 116 del 
TRLMC, 36 del TRRL i 48 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, posant en negreta el que és objecte 
de modificació. 
 
Conforme a la normativa assenyalada, les mancomunitats de municipis estan orientades 
exclusivament a l’establiment, gestió o execució d’obres i serveis que siguin de competència 
municipal. Sobre aquesta premissa bàsica es procedeix al següent anàlisi. Es consignen els 
articles estatutaris afectats assenyalant en negreta les modificacions proposades i 
seguidament es fa l’anàlisi de la proposta. 
 
CAPÍTOL II.- OBJECTE DE LA MANCOMUNITAT 
 

“Article 5 La Mancomunitat tindrà els següents fins. 

 
▪ La gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus. 
▪ Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a persones en situació o 
risc d’exclusió social. 
▪ Serveis funeraris. 
▪ Servei de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics. 
▪ Assessorament i suport en matèria d’urbanisme: planejament, gestió, execució i 
disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de 
l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i 
rehabilitació de l'edificació. 
 
Aquesta competència, malgrat que només es preveu amb efectes d’assessorament i suport, 
està prevista literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.a) de la LBRL 
d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 66.3.d) del TRLMC.  
 
▪ Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones 
urbanes. I les funcions que corresponen a una comunitat energètica. 
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Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.b) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.f) i d) del TRLMC. 
 

El darrer incís, relatiu a les funcions de les comunitats energètiques, enteses com a 
projectes de caire municipal per gestionar energies renovables, es poden considerar 
incloses en la promoció d’activitats i la prestació de serveis públics que contribueixen a la 
satisfacció de necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, previstes als art. 25.1 LBRL i 
66.1 TRLMC. 
 

Cal posar de manifest que aquesta finalitat podria considerar-se parcialment reiterada, en 
tant que la gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus és la primera de 
la llista de finalitats de la Mancomunitat ja existent amb caràcter previ a aquesta proposta de 
modificació. Es proposa, doncs, la seva supressió per reiteració de la finalitat primera del 
l’art. 5 dels estatuts. 
 

▪ Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.c) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.l) del 
TRLMC. 
 

▪ Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.d) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.2) del TRLMC. 
 

▪ Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.f) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.a) i c) del TRLMC. 
 

▪ Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.g) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.b) i m) del TRLMC. 
 

▪ Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.h) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.n) del TRLMC. 
 

▪ Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
 

Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.l) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 
66.3.g) del TRLMC. 
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▪ Protecció de la salubritat pública. 
 
Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.j) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 
66.3.h) del TRLMC. 
 
▪ Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. 
 
Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.l) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 
66.3.n) del TRLMC. 
 
▪ Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
 
Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.m) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.n) del TRLMC. 
 
▪ Participar en la vigilància de l'acompliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar 
amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars 
necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, 
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics 
d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 
 
Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.n) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.3.o) del TRLMC. 
 
▪ Promoció en el seu terme municipal de la participació de la ciutadania en l'ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
Aquesta competència està prevista literalment com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.ñ) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a 
l’art. 66.2 del TRLMC. 
 
▪ Actuacions a la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones així com 
contra la violència de gènere. 
 
Aquesta competència està prevista com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.o) de 
la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 66.3.f) i d) del 
TRLMC. 
 
Es constata que els nous apartats de competències municipals especificats en l’art. 5 de la 
proposta d’estatuts tenen un reflex a l’article 25 de la LBRL i a l’art. 66 del TRLMC. 
 
En cap cas i de conformitat al que estableix l’article 35.2 del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 32 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, la 
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Mancomunitat no podrà assumir la totalitat de les competències assignades als 
respectius municipis. 
 
S’ha constatat que l’article 5 dels estatuts recull totes les competències que l’article 25.2 de 
la LBRL atribueix als municipis com a competències pròpies. Per aquest motiu, tot i que els 
estatuts ho adverteixen, cal emfatitzar, respecte d’allò que preveu l’art. 115.2 del TRLMC i 
35.2 que l’àmbit d’actuació de les mancomunitats no pot comprendre totes les competències 
assignades als municipis que les integren, doncs la mancomunitat deixaria de ser una forma 
de gestió associativa de determinades competències municipals per passar a buidar de 
continguts als propis municipis mancomunats, el que és contrari a la legalitat vigent en tant 
que vulneraria el principi constitucional de garantia institucional. 
 
La Mancomunitat és una entitat local de caràcter supramunicipal que d’acord amb el 
que estableix l’article 32.4 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre de contractes del 
sector públic (LCSP) es considera un mitjà propi personificat dels ajuntaments 
mancomunats que la conformen, els quals li encarreguen la gestió dels serveis en el 
marc de l’objecte i fins estatutaris de la mateixa Mancomunitat. 
 
Efectivament, l’art. 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(LCSP) estableix la possibilitat que les persones jurídiques de dret públic puguin ser mitjà 
propi de dos o més poders adjudicadors sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits: 
 
a- Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente 
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios 
servicios o unidades.  
 

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
 
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados 
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante 
representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos. 
 
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva 
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario 
del encargo. 
 
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de 
los entes que puedan conferirle encargos. 

 
Efectivament, tal i com recull l’article 116.3 TRLMC, els òrgans de govern de les 
mancomunitats han de ser representatius dels ajuntaments que en formen part. En aquest 
sentit, es pot comprovar que l’article 8 d’aquests estatuts, relatiu a la composició de 
l’Assemblea General, estipula que aquesta estarà integrada per les persones vocals 
representants dels ajuntaments mancomunats elegits pels seus respectius plenaris. Aquesta 
previsió confirma que estan representats tots els ens que puguin conferir encàrrecs a la 
Mancomunitat, que tots ells poden exercir conjuntament una influència decisiva sobre la 
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Mancomunitat en els objectius estratègics i decisions significatives, i finalment que la 
Mancomunitat persegueix els mateixos interessos que els ajuntaments mancomunats, 
doncs les finalitats previstes en aquest mateix article 5 son coincidents amb les 
competències municipals previstes a l’art. 25 LBRL.  
 
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes 
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos 
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 de este artículo. 
 
Es confirma que el 100% de les activitats que desenvolupa la Mancomunitat La Plana son 
en execució de les competències dels ajuntaments que en formen part de la Mancomunitat, 
d’acord amb les finalitats previstes en aquest mateix article 5 dels estatuts. 
 
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d). 

(...) 
 

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-
privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o 
aportación pública. 
 
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo 
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse 
expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a 
ser medio propio. 
 
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio 
propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización 
de los encargos de conformidad con su objeto social. 
 
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el 
poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y 
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad 
de que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que 
sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 
 
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la 
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los 
grupos, subgrupos y categorías que ostente. 

 
El requisit de la lletra c) no aplica doncs la Mancomunitat no es una personificació jurídic-
privada. 
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Respecte del requisit de la lletra d), justament és una de les propostes de la modificació 
estatutària que ara s’analitza. 
 
El darrer incís, de l’apartat c.d.2º.1er paràgraf, transcrit de l’article 32.2 LCSP, exigeix  que 
els estatuts recullin la condició de mitjà propi i aquesta circumstància determina la 
impossibilitat que la Mancomunitat participi en les licitacions públiques convocades pels 
ajuntaments membres. Atès que els estatuts no recullen aquesta previsió legal, es suggereix 
la seva inclusió. 
 
Per tant, conforme a tot el que s’ha exposat, cal considerar que concorren els requisits per 
tal que la Mancomunitat la Plana es constitueixi en mitjà propi dels ajuntaments membres de 
la mateixa.  
 
La Mancomunitat desenvoluparà totes les actuacions o funcions que es puguin 
delegar i que estiguin en el marc de les finalitats esmentades.” 
 
Novament es reitera que aquest precepte recull com a finalitats totes les competències que 
l’art. 25.2 de la LBRL atribueix als municipis com a competències pròpies. Per aquest motiu 
cal advertir respecte d’allò que preveu l’art. 115.2 del TRLMC, que l’àmbit d’actuació de les 
mancomunitats no pot comprendre totes les competències assignades als municipis que les 
integren, doncs la mancomunitat deixaria de ser una forma de gestió associativa de 
determinades competències per passar a buidar de continguts als propis municipis 
mancomunats contravenint el principi constitucional de garantia institucional. 
 
CAPÍTOL III.- ÒRGANS DE GOVERN I ATRIBUCIONS 
 
(...) 
 

“Article 8. Composició de l’Assemblea General 

 
(...) 
 
6.- A l’Assemblea General hi podran assistir prèvia invitació de la Presidència, com a 
oients, amb veu i sense vot: a) les persones que designi cada ajuntament amb un 
màxim de dues. b) les persones que l’Assemblea acordi convidar a cada sessió. c) les 
persones que la Presidència de l’Assemblea convidi a cada sessió. d) les persones 
representants dels organismes i entitats públiques vinculats o que tinguin relació 
amb la Mancomunitat en funció dels serveis que aquesta presta.” 
 
Cal entendre que es tracta d’una previsió dintre dels marges de les potestats 
d’autoorganització previstes a l’art. 4.3 LBRL, respecte de les mancomunitats. El propi 
article 4.3 LBRL disposa que en defecte de previsió estatutària, com en el present cas, s’ha 
d’entendre que les potestats recollides a l’apartat 4.1 LBRL li corresponen a la 
mancomunitat, sempre que siguin necessàries pel compliment de les seves finalitats i 
d’acord amb la legislació d’aplicació. 
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“Article 9.- Constitució de l’Assemblea General. 

 
(...) 
6.- D’acord amb l’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
electoral general, es constituirà una Mesa d’edat integrada pels càrrecs electes elegits 
de major i menor edat presents a l’acte, actuant com a secretari o secretària qui ocupi 
el càrrec a la Mancomunitat. 
 
La previsió d’aquest apartat està recollida a l’art. 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim electoral general (LOREG). Es proposa adequar la referència. 
 
7.- De conformitat al que s’estableix a l’article 195.4 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim electoral general, la Mesa d’edat declararà constituïda l’Assemblea si 
concorren la majoria absoluta de les persones vocals designades pels ajuntaments. 
En cas contrari, es celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda 
l’Assemblea sigui quin sigui el nombre de vocals presents.” 
 
Es considera que el tràmit de formació d’una mesa d’edat per constituir l’Assemblea General 
amb la celebració d’eleccions locals no és necessari en el cas de les mancomunitats, doncs 
la comprovació de les credencials dels electes ja es fa en l’àmbit municipal. Això no obstant, 
es podria considerar quelcom dintre de la potestat d’autoorganització, en quin cas es 
recomana establir un termini de constitució a partir de les eleccions locals per tal de donar 
impuls al tràmit de la constitució de la mesa d’edat. 
 

“Article 10.- Competències de l’Assemblea General. 

 
Seran competències de l’Assemblea General aquelles que per normativa legal s’atorguin 
com a competència del Ple de les corporacions locals, perquè siguin d’aplicació a la 
naturalesa i fins de la Mancomunitat i, especialment, les següents: 
 
a) L’elecció i separació del president o presidenta, dels vicepresidents o vicepresidentes, del 
o la vocal tresorer o tresorera si procedeix, dels i les membres de la comissió especial de 
comptes i dels i les vocals de la Junta de Govern, amb les majories establertes a l’article 
20.3 d’aquests estatuts. 
 
b) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. 
 
c) Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i resta de disposicions de caràcter 
general. 
 
d) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de 
la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal i el 
nombre i règim del personal eventual, si és el cas. 
 
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació 
dels pressupostos i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i 
l’aprovació de les comptes; tot allò d’acord amb el que es disposa en la Llei reguladora de 
les hisendes locals, així com l’aprovació de les aportacions mancomunades que es 
refereixen en els article 20.3 i 24 d’aquests estatuts. 
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f) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en 
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -
llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
g) L'aprovació del compte general del pressupost en els termes que estableix l'article 212 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
h) La disposició dels fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre aquests. 
 
i) Gestionar i administrar els béns de la Mancomunitat, i els que li siguin assignats per al 
compliment de la seva finalitat, en la forma i per les quanties que en cada moment 
disposi la normativa de contractació, patrimoni o de règim local per als plens 
municipals, i l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
 
j) L’adquisició i/o alienació de béns immobles sigui quin sigui el seu valor o import, i la 
d’altres béns i drets i les contractacions i concessions en la forma i per les quanties que 
en cada moment disposi la normativa de contractació o de règim local per als plens 
municipals. 
 
k) Determinar la forma de gestió dels serveis de la Mancomunitat. 
 
l) Ampliar o suprimir la prestació de serveis. 
 
m) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària. 
 
n) Aprovar el plans i projectes necessaris per a l'establiment, desenvolupament i gestió de 
les obres, serveis i activitats previstes com a fins de la Mancomunitat, que per la seva 
quantia li corresponguin de conformitat a l’establert en l’anterior apartat h). 
 
o) La modificació dels estatuts i la dissolució de la Mancomunitat. 
 
p) L'aprovació de la incorporació de nous municipis, així com l'aprovació de la separació 
d'algun membre que en formi part. 
 
q) La designació i separació del gerent o la gerent. 
 
r) Altres competències que la legislació de règim local i altra normativa d’aplicació atribueixi 
als plens de les corporacions locals. 
 
L’Assemblea podrà delegar en la Presidència o a la Junta de Govern, les 
competències parcials o totals que consideri convenients de conformitat a l’establert 
a la normativa de règim local o a la que sigui d’aplicació.” 
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Es considera que totes les competències atribuïdes a l’Assemblea General es troben dintre 
dels límits de la legislació de règim local i atribuïdes en exercici de les potestats 
d’autoorganització. 
 

“Article 11.- Junta de Govern 

 
L'administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, integrada pel president o 
presidenta de la Mancomunitat, els vicepresidents o vicepresidentes i els i les vocals amb 
un total de 9 membres. Els i les vocals s’hauran d’elegir per l’Assemblea General d’entre 
els i les membres de la mateixa amb les majories establertes a l’article 20.3 dels 
presents estatuts. 
 
Previ acord de la Junta de Govern es podrà invitar amb veu i sense vot una persona 
membre de l’Assemblea General representant de cada Ajuntament mancomunat que 
no tingui representació directa a la Junta.” 
 
La previsió s’emmarca en l’exercici de les potestats d’autoorganització i dona  compliment al 
que preveu l’article 48.2.b) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en tant que s’ha previst el sistema 
d’elecció dels membres dels òrgans de govern de la Mancomunitat diferents de l’Assemblea 
General, com és ara la Junta de Govern. 
 
Es valora molt positivament la seguretat jurídica que aporta al funcionament de la 
Mancomunitat. 
 

“Article 12.- Atribucions de la Junta de Govern 

 
Són atribucions de la Junta de Govern: 
 
a) L’assistència al president o presidenta en l’exercici de llurs atribucions. 
b) Les que li delegui el president o presidenta i/o l'Assemblea General.” 
 
La previsió s’emmarca en l’exercici de les potestats d’autoorganització dels ens locals. 
 

“Article 13.- President o Presidenta 

 
(...) 
2.- Serà la persona elegida en la sessió constitutiva de l’Assemblea General d’entre alguna 
de les persones membres d’entre les candidatures presentades, amb les majories 
establertes a l’article 20.3 dels presents estatuts. 
 
(...) 
4.- El president o presidenta deixarà de ser-ho: 
 
a) En perdre la seva condició de vocal. 
b) Per renúncia al càrrec de president o presidenta, que haurà de formular per escrit davant 
l’Assemblea General de la Mancomunitat, la qual adoptarà acord de coneixement dins dels 
10 dies següents. En aquest cas el president o presidenta sortint o, en el seu cas, els 
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vicepresidents o vicepresidentes i en últim cas el secretari o secretària de la 
Mancomunitat, convocarà l’Assemblea General en el termini dels 10 dies hàbils 
següents a la data de presentació de la renúncia, per prendre coneixement de la 
mateixa i procedir a l’elecció d’un nou president o presidenta. 
c) Per acord de l’Assemblea General, en els mateixos termes que la legislació general 
estableix sobre procediments i tràmits de les mocions de censura als presidents i 
presidentes de les entitats locals amb les majories establertes a l’article 20.3 dels 
presents estatuts.” 
 
Es regula breument el sistema d’elecció de la presidència de la Mancomunitat així com un 
procediment per a la seva renúncia o destitució i l’elecció de la nova presidència. 
 
Es valora molt positivament la seguretat jurídica que aporta aquesta previsió, que dona 
compliment explícit al previst a l’art. 48.2.b) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en tant que es preveu un 
sistema d’elecció i destitució de la presidència de la Mancomunitat. 
 

“Article 14.- Atribucions del President o Presidenta 

 
Són atribucions del president o presidenta de la Mancomunitat les que la legislació de 
règim local atribueix als alcaldes i alcaldesses i que no estan expressament 
atribuïdes a caps altre òrgan de govern de la Mancomunitat”. 
 
Per sistemàtica legislativa es proposa recollir expressament, tal i com es fa en la Junta de 
Govern, i atenent a la previsió de l’article 10 darrer paràgraf dels estatuts, “les que li delegui 
l’Assemblea General”. 
 
Corregir errata a “caps”. 
 

“Article 15.- Vicepresidents o Vicepresidentes 

 
(...) 
2.- Seran elegits o elegides en la sessió constitutiva de l’Assemblea General d’entre alguna 
de les seves persones membres d’entre les candidatures presentades, amb les 
majories establertes a l’article 20.3 dels presents estatuts. 
(...) 
 
4.- Els vicepresidents o la vicepresidentes deixaran de ser-ho: 
a) En perdre la seva condició de vocal. 
b) Per renúncia al càrrec de vicepresident o vicepresidenta, que s’haurà de formular per 
escrit davant l’Assemblea General de la Mancomunitat, la qual adoptarà acord de 
coneixement dins dels 10 dies següents. En aquest cas el president o presidenta 
convocarà l’Assemblea General en el termini dels 10 dies hàbils següents a la data de 
presentació de la renúncia, per prendre coneixement de la mateixa i procedir a 
l’elecció d’un nou vicepresident o vicepresidenta. 
c) Per acord de l’Assemblea General, en la forma i majories establertes a l’article 20.3 
dels presents estatuts.” 
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S’integra l’incís conforme al qual les vicepresidències s’escullen d’entre el candidats 
presentats que siguin membres de l’Assemblea General, amb les majories previstes, i es 
regula un breu procediment per tramitar les renúncies d’aquests i el nou nomenament, tot 
d’acord amb la potestat d’autoorganització dels ens locals. 
 
Igualment, s’està donant compliment al que preveu l’article 48.2.b) del Decret 244/2007, de 
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, doncs s’ha 
previst el sistema d’elecció dels membres dels òrgans de govern de la Mancomunitat 
diferents de l’Assemblea General, com ara les vicepresidències. 
 
Es valora molt positivament la seguretat jurídica que aporta al funcionament de la 
Mancomunitat. 
 

“Article 16.- Comissió especial de comptes. 

 
(...) 
Els i les vocals de la Comissió especial de comptes s’hauran d’elegir per l’Assemblea 
General d’entre els i les membres de la mateixa amb les majories establertes a l’article 
20.3 dels presents estatuts.” 
 
En compliment del que preveu l’article 48.2.b) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, s’ha previst el sistema 
d’elecció dels membres dels òrgans de govern de la Mancomunitat diferents de l’Assemblea 
General, com ara la Comissió especial de comptes. 
 
Es valora molt positivament la seguretat jurídica que aporta al funcionament de la 
Mancomunitat. 
 
CAPÍTOL IV.- FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

“Article 17 

 
(...) 
Els òrgans de govern es reuniran presencialment excepte en els casos previstos en 
l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” 
 
S’actualitzen els estatuts quant a la possibilitat de l’adopció d’acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, d’acord amb la nova redacció prevista a l’apartat 46.3 LBRL, que fou 
introduïda pel RD 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 
 

“Article 20 

 
(...) 
3.- Els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple dels i les membres 
presents. 
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No obstant, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres per adoptar acords sobre les matèries següents: 
 
a) Elegir i separar el president o presidenta. En primera votació serà necessari que 
l’acord es prengui per majoria absoluta i, en segona votació per majoria simple. En 
cas d’empat el vot de qualitat el conformarà el vot del/de la nomenat/da vocal primer/a 
representant del municipi de Malla i dels dos municipis amb més població, per 
majoria simple entre ells. 
b) Elegir i separar els vicepresidents i les vicepresidentes, els i les vocals de la Junta 
de Govern. En primera votació serà necessari que l’acord es prengui per majoria 
absoluta i, en segona votació per majoria simple. En cas d’empat el vot de qualitat el 
conformarà el vot del/de la nomenat/da vocal primer/a representant del municipi de 
Malla i dels dos municipis amb més població, per majoria simple entre ells. 
c) Acordar la modificació dels Estatuts i la dissolució de la Mancomunitat. 
d) Acordar l’adhesió de nous membres i la separació d’algun que en formi part. 
e) Ampliar o suprimir la prestació de serveis. 
f) L’aprovació de les aportacions mancomunades establertes a l’article 24 dels 
presents estatuts. 
 
Es considera correcte que, en exercici de les potestats d’autoorganització, es faci una 
regulació específica dels quòrums de votació dels acords de l’Assemblea General, però es 
recorda que l’art. 47 de la LBRL, relatiu al règim de votacions i majories reforçades, és bàsic 
per les corporacions locals, pel que serà d’aplicació en les matèries que recull encara que 
no s’hagin establert expressament en aquest article estatutari. 
 
Paral·lelament, cal assenyalar que en compliment del que preveu l’article 48.2.c) del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
s’ha previst el sistema de computar els vots dels òrgans col·legiats, el que atribueix 
seguretat jurídica al funcionament de la Mancomunitat. 
 
Finalment assenyalar que en els apartats a) i b) es dona preponderància al municipi de 
Malla de cara a dirimir els empats amb el vot de qualitat. El fet de preveure el dit municipi 
nominativament i no per la característica que li atribueix aquesta primacia sobre la resta pot 
donar lloc a que canviïn les circumstàncies que l’han portat a aquest predomini però 
segueixi investit d’aquest imperium per previsió estatutària. És per això que s’aconsella la 
seva adequació a característiques objectivables i comprovables en cadascun dels moments 
procedents. 
 
(...) 
6.- Com sigui que la Mancomunitat està exempta de disposar de les places de 
Secretaria i Intervenció en la seva plantilla de personal, aquestes funcions seran 
desenvolupades per un secretari o secretària i interventor o interventora que designi 
l’Assemblea General, per acord a adoptar per majoria simple, d’entre els i les 
funcionàries d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, que ocupin 
interinament o en propietat llocs reservats a aquests en algun dels ajuntaments 
mancomunats, sense perjudici de les autoritzacions o nomenaments que, en el seu 
cas, hagi d’efectuar l’organisme competent de l’administració autonòmica o central. 
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En el supòsit que la referida exempció deixés de tenir validesa per qualsevol motiu, 
aquestes funcions seran desenvolupades per les persones que l’organisme 
competent de l’administració autonòmica o central designi. 
(...).” 
 
D’acord amb el previst a l’art. 10.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
caràcter nacional, les mancomunitats poden ser eximides de l’obligació de crear i mantenir 
els llocs propis reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, tal i com disposa aquest precepte estatutari. Això no obstant, no acaba de tenir 
sentit que l’esmentada previsió es reculli en el precepte dedicat al règim de majories 
reforçades quan no s’està preveient cap, doncs es disposa el règim de majoria simple per a 
la seva designació. Es considera que el que es fa es preveure l’atribució de la competència 
del nomenament d’aquests llocs de feina a favor de l’Assemblea General, el que porta a 
pensar que aquest apartat més aviat hauria d’ubicar-se en l’article 10 dels estatuts, que 
preveu les competències de l’Assemblea General. 
 
Això no obstant es considera que la previsió pretén donar compliment al previst a l’article 
48.2.e) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, que disposa l’obligació que els estatuts de les mancomunitats 
recullin els criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris, 
d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens locals, així com l’abast 
de la seva dedicació i de la seva provisió en el cas que el lloc de treball es comparteixi amb 
els d’algun ajuntament de la mancomunitat.  
 

 “Article 29 

 
Per a la modificació dels presents Estatuts serà necessari l’acord de l’Assemblea 
General amb la majoria assenyalada a l’article 20.3 anterior.” 
 
Aquesta previsió, tant pel que fa a la competència com al règim de majories, ja està prevista 
als articles 10.o) i 20.3.c), respectivament, dels estatuts, pel que es considera innecessària 
per reiterativa. 
 

“Article 30 

 
Amb el règim de majories establert a l’article 20.3 anterior, per a la incorporació de nous 
membres es seguiran els tràmits següents: 
 
1-L’ajuntament interessat en formar part i incorporar-se a la Mancomunitat haurà de 
prendre l’acord del seu òrgan competent amb la majoria exigida per la normativa local 
i presentar la sol·licitud. 
2-L’Assemblea General de la Mancomunitat decidirà l’admissió o no i, si creu 
convenient l’admissió, podrà establir una quota d’admissió. 
3-En tot cas, l’admissió del municipi sol·licitant restarà condicionada a l’acceptació 
expressa de l’òrgan que ha acordat la sol·licitud d’incorporació amb les condicions 
acordades per l’Assemblea General de la Mancomunitat.” 
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Es procedeix a integrar un breu procediment per a la incorporació de nous membres a la 
Mancomunitat, assegurant que el nou membre accepta expressament les condicions 
d’incorporació aprovades prèviament per l’Assemblea General. Es valora molt positivament 
la seguretat jurídica que aporta aquesta previsió, que dona compliment explícit al previst a 
l’art. 48.2.a) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, en tant que es preveu una norma general per a la 
incorporació de nous municipis a la Mancomunitat. 
 

“Article 31 

 
A) Separació voluntària. 
 
1-Qualsevol ajuntament pot acordar lliurement separar-se de la Mancomunitat o baixa 
voluntària. No obstant serà necessari el pagament de la quota de separació, integrada 
per les obligacions derivades i meritades en funció dels contractes i relacions 
laborals que tingués establerts i per la liquidació de la resta de drets i obligacions de 
la Mancomunitat, en ambdós casos a 31 de desembre de l’últim exercici. 
 
2-L’ajuntament haurà d’abonar a la Mancomunitat la quantitat que resulti de la càrrega 
laboral, que es calcularà en base al percentatge que representen l’import de les 
aportacions mancomunades que la Mancomunitat li haurà facturat els cinc exercicis 
anteriors (n-5), en relació a l’import total facturat a la totalitat dels membres per 
aquest concepte. En el seu cas i en substitució de l’anterior contraprestació, i sempre 
que el personal hi estigués d’acord, l’ajuntament sortint podria substituir el pagament 
total o parcial de l’esmentada quantitat fent seu part del personal de la Mancomunitat 
la càrrega laboral del qual fos equivalent a la quantitat esmentada. L’import que 
resulti haurà d’ésser ingressat abans de la separació efectiva de l’ajuntament o, en el 
seu cas, en el termini que estableixi l’Assemblea General. 
 
3-Per altra part, es calcularà el valor dels drets, caixa i patrimoni de la Mancomunitat i 
se li restaran les obligacions pendents, excepte la càrrega laboral, és a dir, les 
obligacions derivades i meritades en funció dels contractes i relacions laborals. 
a) Si la quantitat obtinguda és negativa, se li aplicarà el percentatge que representen 
l’import de les aportacions mancomunades que la Mancomunitat li haurà facturat els 
cinc exercicis anteriors (n-5), en relació a l’import total facturat a la totalitat dels 
membres. L’import que en resulti haurà d’ésser ingressat 
abans de la separació efectiva de l’ajuntament o, en el seu cas, en el termini que 
estableixi l’Assemblea General. 
b) Si la quantitat obtinguda és positiva, no s’haurà de pagar cap quantitat a 
l’ajuntament que es separa, entenent-se que aquesta quantitat pertany plenament a la 
Mancomunitat en concepte de danys i perjudicis produïts per la separació voluntària 
d’aquell. 
 
B) Separació forçosa. 
 
1-Per tal que la Mancomunitat pugui acordar la separació d’un ajuntament de la 
Mancomunitat serà necessari que es doni alguna de les circumstàncies següents: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

a) Que per decisió de l’ajuntament la Mancomunitat no li presti cap servei durant un 
període superior a tres mesos. 
b) Que l’ajuntament incompleixi les obligacions que li corresponen com a membre de 
la Mancomunitat, de conformitat a l’establert en aquests estatuts o en la normativa 
d’aplicació. 
 
2-Els tràmits que es seguiran seran els següents: 
Acord de l’Assemblea General d’iniciació de l’expedient de separació, que s’haurà 
d’adoptar amb la majoria prevista a l’article 20.3, i on s’establirà la quota de separació 
que correspon pagar a l’ajuntament calculada de la forma establerta a l’apartat A) 
d’aquest article. 
3-No obstant l’establert en els anteriors apartats, si l’incompliment de l’ajuntament 
separat ha comportat algun altre perjudici a la Mancomunitat, aquesta podrà reclamar 
la compensació que consideri convenient.” 
 
Es procedeix a integrar un procediment per a la separació dels membres de la 
Mancomunitat.  
 
Es valora molt positivament la seguretat jurídica que aporta aquesta previsió al 
funcionament de la Mancomunitat, que alhora dona compliment explícit al previst a l’art. 
48.2.a) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, en tant que es preveu una norma general per a la separació 
d’algun o alguns dels municipis que en formen part de la Mancomunitat. 
 
CAPÍTOL VII.- DE LA DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 
 

“Article 32 

 
La Mancomunitat es pot dissoldre: 
 
a) Per acord de la totalitat dels ajuntaments que la integren, adoptat amb els mateixos 
requisits que per a la seva constitució, que haurà de ser ratificat per l’Assemblea General 
en la forma i condicions establertes als articles següents. 
 
(...)” 
 
S’aprecia un aclariment quant al fet que han de ser ‘tots’ els ajuntaments que integren la 
Mancomunitat els que acordin de forma independent la seva voluntat de dissoldre la 
mateixa, previsió a la que s’afegeix la necessitat de ratificació en el si de la pròpia 
Mancomunitat a través de l’Assemblea General.  
 

“Article 33 

 
A l’acord de dissolució de l’Assemblea s’hi inclouran els extrems següents: 
 
1.-Establiment de la quota de liquidació. 
Es calcularà sumant l’import del valor dels drets, caixa i patrimoni de la Mancomunitat 
i restant les obligacions pendents, entre les quals s’hi inclouran la càrrega laboral, és 
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a dir, les obligacions derivades i meritades en funció dels contractes i relacions 
laborals de la Mancomunitat amb els seus treballadors i funcionaris. 
c) Si la quantitat obtinguda és negativa, se li aplicarà a cada ajuntament el 
percentatge que representa l’import de les aportacions mancomunades que la 
Mancomunitat li haurà facturat els cinc exercicis anteriors (n-5), en relació amb 
l’import total facturat a la totalitat dels membres. 
a) Si la quantitat obtinguda és positiva, es repartirà el saldo una vegada s’hagi donat 
compliment al pagament o compliment de totes les obligacions, aplicant el 
percentatge que representa l’import de les aportacions mancomunades que la 
Mancomunitat li haurà facturat els cinc exercicis anteriors (n-5), en relació a l’import 
total facturat a la totalitat dels membres. 
 
2- La designació de la comissió liquidadora i procediment d’actuació de la mateixa. 
 
Haurà d’estar integrada per un mínim de tres membres de l’Assemblea General, 
d’entre els quals es designarà el president o presidenta i vocals i, amb veu però sense 
vot, el secretari o secretària, interventor o interventora i el o la gerent de la 
Mancomunitat. Podrà igualment convocar a les seves reunions persones expertes als 
efectes de sentir les seves opinions o emetre informes en relació a la seva 
especialitat. 
En el termini de tres mesos haurà de presentar a l’Assemblea General per a la seva 
aprovació per majoria simple, una proposta que reculli les actuacions a realitzar com 
ara: les operacions de venda i/o atribució de patrimoni als ajuntaments, terminis de 
pagament de les quotes de liquidació negatives per part dels ajuntaments, 
compliment i pagament de les obligacions pendents a les administracions públiques, 
seguretat social, hisenda etc. i a particulars, reclamació i cobrament dels drets 
pendents, i en general qualsevol actuació destinada a la liquidació de la 
Mancomunitat. 
Si no s’aprova la comissió liquidadora disposarà de tres mesos més per presentar 
una nova proposta. Si tampoc s’aprova l’Assemblea General haurà de designar un 
nou president o presidenta i vocals de la comissió liquidadora, establint així mateix el 
termini per presentar una proposta de liquidació. 
En tot cas les quotes de liquidació que corresponguin a cada ajuntament, en positiu o 
en negatiu, s’hauran d’establir en funció del percentatge indicat a l’apartat “1” 
d’aquest article. 
La part corresponent a càrrega laboral podrà ésser assumida per mitjà de la 
subrogació de treballadors de la Mancomunitat per part dels ajuntaments i per 
l’import de la càrrega laboral de cadascun d’aquests. 
Si el saldo és positiu podran revertir al patrimoni de cadascun dels municipis els béns 
de la Mancomunitat. Si el saldo és negatiu els ajuntaments podran fer front a la seva 
quota de liquidació bé amb aportacions econòmiques o assumint obligacions pel 
mateix import. 
En cap cas, la dissolució de la Mancomunitat comportarà per a l’ajuntament de Malla 
en aquest moment, cap càrrega pel que fa a la reversió del terreny a la situació que 
estava amb anterioritat a l’existència de la mateixa. En aquest sentit s’inclouran en la 
liquidació corresponent tots els costos que es produeixin amb aquesta finalitat, fins i 
tot la neteja i descontaminació del terreny.” 
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“Article 34 

 
El funcionament de la comissió liquidadora serà el que es preveu a la normativa de 
règim local. El règim d’adopció d’acords serà per majoria simple.” 
 
S’aprecia que els articles 33 i 34, dedicats a la forma de liquidació de la Mancomunitat, 
s’han desenvolupat amb molt de detall preveient fins i tot la creació d’una comissió 
liquidadora i el seu règim d’adopció d’acords, el que dona compliment al contingut mínim 
dels estatuts de les mancomunitats d’acord amb el previst a l’art. 116.2.h) del TRLMC. 
 
Assenyalar, però, que al darrer paràgraf de l’article 33 hi ha una referència explícita a 
l’Ajuntament de la Malla i al tractament de les condicions de la reversió, en fase de 
liquidació, d’un terreny que semblaria de la seva propietat, encara que no s’explicita 
expressament. Al respecte, i per algú que sigui desconeixedor de la realitat dels béns 
adscrits per les entitats que formen part de la Mancomunitat, aquest paràgraf resulta un tant 
desconnectat, motiu pel qual es proposa ajustar la redacció mínimament identificant-lo, 
indicant si es tracta d’un terreny cedit o adscrit a la Mancomunitat pel municipi de la Malla i 
l’ús al que es troba destinat, de cara a la seva correcta identificació en el futur. 
 
Finalment afegir que no han estat objecte d’anàlisi les modificacions dels preceptes  
estatutaris referides a les adequacions en el tractament del gènere de les persones, per 
considerar-se conformes amb la legalitat vigent. 
 
4. Procediment de modificació dels estatuts de les mancomunitats 
 
Conforme els articles 44.4 LBRL i 120.3 TRLMC, en el procediment de modificació dels 
estatuts de les mancomunitats caldrà l’aprovació de la proposta per part l’Assemblea 
General de la mancomunitat i l’aprovació per part de tots els plens dels ajuntaments que la 
integren, amb les publicitats i informes preceptius escaients. 
 
Atès que en aquest expedient només ha estat tramesa la proposta d’estatuts sense indicar 
el procediment que s’ha seguit, no es farà valoració del mateix. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig 
(BOPB de 31 de maig). 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement la proposta d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària la Plana, d’acord amb les consideracions formulades en el cos d’aquest informe. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 
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Segon. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
La Plana, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels Ajuntaments de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al 
manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció (Exp. núm. 
2022/20592).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles ha presentat un ofici davant del Registre 
electrònic general de la Diputació de Barcelona, en data 9 d’agost de 2022, mitjançant 
el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient 
de dissolució de l’agrupació dels municipis de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita agrupació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig (BOPB de 31 de maig). 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al sosteniment en comú del lloc de treball 
de secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels 
Ajuntaments de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al manteniment en comú 
del lloc de treball de secretaria-intervenció (expt. núm. 2022/20592) 
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1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles ha presentat davant del Registre de la Diputació de 
Barcelona, en data 9 d’agost de 2022, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient que 
està tramitant relatiu a la dissolució de l’agrupació formada pels ajuntaments de Sant Martí 
de Centelles i Tagamanent, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
La documentació tramesa conté: 
 
- Certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles celebrat el 

18 de juliol de 2022, aprovant l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al manteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció. En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per 
majoria absoluta del nombre legal de membres. 

- Memòria del regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles de 18 de juliol 
de 2022 proposant la dissolució de l’agrupació. 

- Certificat del 2 d’agost, relatiu al pressupost i plantilla de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles per a l’exercici 2022 i certificat del 3 d’agost de 2022, relatiu al padró municipal 
a 1 de gener de 2022. 

- Faig constar de la secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, de 
18 de juliol de 2022, fent constar la seva voluntat d’optar per la plaça de secretaria-
intervenció de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, en cas de desagrupació. 

- Certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent celebrat el 26 de juliol 
de 2022, aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al manteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció. En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per 
unanimitat dels assistents. 

- Memòria de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tagamanent de data 18 de juliol de 2022 en la 
que es proposa al Ple de l’Ajuntament de la dissolució de l’agrupació. 

 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
A efectes de la procedència del present informe, l’article 12 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i 
que deroga, entre d’altres, el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix que correspon a les comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, 
acordar la dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels 
llocs d’intervenció i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les 
corporacions locals interessades o d’ofici per la comunitat autònoma, donant audiència a les 
entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem 
en el tràmit de dissolució d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del 
lloc d’intervenció. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al sosteniment en comú del lloc de 
secretaria-intervenció 
 
L’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, disposa: 
 
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
En aquest sentit, els ajuntaments de Sant Martí de Centelles i Tagamanent han emès 
sengles memòries justificatives en les que es determina que les circumstàncies que van 
motivar la creació de l’agrupació han desaparegut; així, es justifica que des de l’any 1980 en 
que es van agrupar ambdós ajuntaments les circumstàncies socials i econòmiques han 
variat tant que fan innecessària l’agrupació. 
 
Per tot això, les memòries conclouen que, en tant que s’han produït increments substancials 
en les tasques i gestions municipals, així com els volums de feina assolits, les funcions 
reservades es prestin amb exclusivitat per cadascun dels ajuntaments i es dissolgui 
l’agrupació de la secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Martí de Centelles i 
Tagamanent. 
 
En aquest sentit, consta a l’expedient tramès un faig constar de la secretària-interventora de 
l’Agrupació, de data 18 de juliol de 2022, jubilada el passat dia 3 d’agost, en el que 
manifesta la seva voluntat d’optar per la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Centelles en cas de desagrupació. 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb caràcter 
acumulatiu. 
 
Pel que fa als requeriments legals, és a dir, a la desaparició de les causes que van donar 
lloc a l’adhesió d’aquestes entitats en l’agrupació de municipis, d’acord amb la informació 
que han subministrat els Ajuntaments, en resulta que:  

 
- El municipi de Sant Martí de Centelles té una població de dret a 1 de gener de 2022 de 

1.232 habitants i un pressupost total municipal aprovat el 25 de novembre de 2021, 
d’1.258.349,70.- euros (dades estretes de la memòria justificativa aportada per 
l’ajuntament). 

 
- El municipi de Tagamanent té una població de 358 habitants en 2022 i un pressupost 

total municipal corresponent a 2022, de 684.503,25.- euros (dades estretes de la 
memòria justificativa aportada per l’ajuntament). 
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De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments es trobarien per sobre del llindar 
d’insuficiència quant al paràmetre del pressupost, el que determina la necessitat de crear i 
classificar els corresponents llocs de secretaria-intervenció en cadascun dels ajuntaments. 
 
És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ens locals disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
4. Inici del procediment de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de treball d’intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que ja s’ha fet esment en 
aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord de les entitats locals interessades 
de dissoldre l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball.  
 
L’article 114.3 d) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la dissolució 
de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La 
mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. En aquest sentit, d’acord amb els certificats emesos pels ajuntaments 
de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, els acords plenaris ha estat aprovats per majoria 
absoluta i unanimitat, respectivament, del nombre de membres que integren els Plens de les 
seves corporacions. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig 
(BOPB de 31 de maig). 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació formada pels 
municipis de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als ajuntaments de Sant Martí de Centelles i 
Tagamanent, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 19.425,34 €, en relació amb la 
subvenció de 57.480,40 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (Federació ACAPS) per l’acció “Creació Xarxa 
LAONF per la transformació no violenta del conflicte i el respecte dels drets 
humans al Sàhara Occidental”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008383 (Exp. núm. 2016/5973).- 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: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de  
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201620165120008383 per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, l’acció “Creació Xarxa LAONF per la transformació no 
violenta del conflicte i el respecte dels drets humans al Sàhara Occidental” de la 
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Federació  d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (en endavant 
Federació ACAPS) va rebre una subvenció per un import de 57.480,40 € els quals 
eren executats amb agrupació amb l’entitat Nova-Afapredesa que executava la 
quantitat de 19.684,16 €, sent Nova una secció de l’associació Afapredesa (Asociación 
de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis), d’acord amb la sol·licitud 
presentada. 
 

De conformitat amb el punt 3 de les Bases Específiques de la convocatòria, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201620165120008383 estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 
2018. 
 

De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar en 
dues fraccions del 25% de la totalitat de la subvenció una vegada la Diputació de 
Barcelona hages rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera 
fracció es pagaria contra la recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es 
pagaria dins dels primer trimestre del 2017. En conseqüència, en data 18 de gener de 
2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de la primera fracció per import de 
14.370,10 € corresponent al 25% de l’import total de la subvenció. I en data 20 d’abril 
de 2017 es va realitzar el pagament de la segona fracció per import de 14.370,10 €. 
 

Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40%, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim 
pagament, del 10%, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 

L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 21 de juliol de 
2022, indica que l’entitat beneficiària en data 29 de setembre de 2017 va presentar 
l’informe parcial justificatiu de la subvenció. El centre gestor un cop comprovada la 
justificació va requerir en data 12 d’abril de 2018 a l’entitat l’esmena de les mancances 
detectades i l’entitat va presentar en dates 27 d’abril de 2018 així com en dates 12 i 21 
de setembre de 2018 documentació en resposta al requeriment. Un cop revisada 
aquesta documentació, es va acceptar la imputació de 20.668,21 € (19.494,43 € de 
despeses directes i 1.173,78 € de despeses indirectes), tota imputada per l’entitat 
beneficiària ACAPS. En conseqüència, al arribar la justificació presentada al 70% del 
primer pagament, d’acord amb el punt 18 de les Bases Específiques de la 
convocatòria, en data 11 d’octubre de 2018 es va realitzar el segon pagament per 
import de 22.992,16 €, corresponent el 40% de l’import total de la subvenció.   
 

En data 30 d’octubre de 2018 l’entitat presenta informe de justificació final del projecte 
fora del període de justificació, un cop el centre gestor requereix a l’entitat la seva 
presentació d’acord amb l’article 70.3 del RLGS, i posteriorment després d’un 
intercanvi d’e-mails amb l’entitat en data 23 de maig de 2019 l’entitat presenta nova 
documentació justificativa. Un cop analitzada la justificació final pel centre gestor, es 
detecten tot un seguit d’incidències les quals es notifiquen a l’entitat mitjançant 
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requeriment de data 23 d’octubre de 2019 i que posteriorment l’entitat dona resposta 
en data 5 de novembre de 2019 i que la complementa amb documentació justificativa 
successivament aportada l’última entrada en data  29 d’octubre de 2020.  
 

Continua l’esmentat informe i indica que un cop analitzada tota la documentació, i 
malgrat els endarreriments descrits, es constata la realització de les activitats del 
projecte i la seva contribució als resultats i objectius previstos (d’acord amb la memòria 
tècnica final Annex A, i les fonts de verificació i explicacions complementaries 
presentades).  
 

L’informe també indica que l’entitat ha aportat justificants de despesa en la justificació 
final per un valor total de 33.029,47€ (30.869,56 € de despeses directes i 2.159,91€ de 
despeses indirectes), i que per tant els justificants de despesa totals (justificació inicial 
i final) serien de 53.697,68 € (20.668,21 € justificació parcial i 33.029,47 € justificació 
final) del quals corresponen 50.363,99 € a despeses directes i 3.333,69 € a despeses 
indirectes. 
 

Així mateix, l’informe estableix que no s’accepta la imputació al projecte de 
14.798,51 € de despeses directes imputades a l’entitat Nova-Afapredesa pels motius 
que s’indiquen a continuació. 
 

Núm. de 
despesa 
Annex B 

Soci 

Creditor Concepte 

Import 
(euros) 

imputat a la 
subvenció 

DIBA 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació  

1 XXX  Coordinadora local 4.800,00 

No s’aporten les nòmines 
corresponents, per la qual cosa no es 
pot acceptar la despesa com a relativa 
a Recursos humans. Tampoc es pot 
acceptar com a Servei extern, atès 
que no aporta cap a factura ni 
comprovant de pagament, aportant-se 
tant sols un rebut per valor de 4.800 € 
pagats en efectiu, superant el límit 
establert en el punt 19 de les Bases 
Específiques d’aquesta convocatòria. 

2 NOVACT 
Assessorament 9 
capsules formatives a 
Tinduf 

2.500,00 

Aquestes factures no són elegibles, ja 
que no imputen IVA de conformitat 
amb l’article 69.1.2 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’IVA. 3 NOVACT 

Preparació, facilitació i 
realització de la 
formació per al grup de 
campanyes de noves 
tecnologies i 
comunicació per al 
canvi social. 
L'Organització de les 
sessions participatives 
del referèndum al 
Sahara   

5.000,00 
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Núm. de 
despesa 
Annex B 

Soci 

Creditor Concepte 

Import 
(euros) 

imputat a la 
subvenció 

DIBA 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació  

4 

República 
Árabe Saharaui 

Democrática 
Ministerio del 
interior Wilaya 

de Smara 

Provisió d'allotjament i 
manutenció per a 137 
participants en la 
conferència 
internacional (Deida 
Yazid) durant 3 dies 

2.498,51 

Despesa, pagada en efectiu, de 
2.699,64€ dels quals 2.498,51€ 
imputats a la Diputació. El Ministeri de 
l'Interior- Wilaya de Smara repercuteix 
despeses que ha tingut però no les 
justifica i només presenta un 
document com si fos una factura però 
sense NIF, ni direcció fiscal, ni 
impostos. 

TOTAL 14.798,51   

 
El citat informe estableix que el total de despesa directa elegible a càrrec de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona és de 35.565,48 €, resultat de restar l’import 
no elegible, 14.798,51 €, del total de despeses directes imputades, 50.363,99 €. Tenint 
en compte que només es pot imputar a la subvenció, com a despesa indirecta, el 7% 
de les despeses directes correctament justificades de la subvenció atorgada, es 
podran imputar com a despeses indirectes 2.489,58 € (punt 16.5 de les Bases 
Específiques). El total de despesa correctament justificada és, per tant, de 
38.055,06 €, corresponent a la suma de 35.565,48 € de despesa directa més 
2.489,58 € de despesa indirecta 
 
El citat informe també indica que part de la subvenció atorgada l’entitat no l’ha 
executat ni justificat. Es tracta de l’import de 3.782,72 €, corresponent a la diferència 
entre l’import que declara haver executat el beneficiari, 53.697,68 € (20.668,21 € 
justificació parcial i 33.029,47 € justificació final) i l’import de la subvenció atorgada de 
57.480,40 €.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 21 de juliol de 2022, 
proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada 57.480,40 € i 
l’import correctament justificat 38.055,06 €, és a dir, procedir a la revocació parcial de 
19.425,34 € de la subvenció atorgada a la Federació ACAPS per l’acció “Creació 
Xarxa LAONF per la transformació no violenta del conflicte i el respecte dels drets 
humans al Sàhara Occidental”, en el marc de la convocatòria 201620165120008383. 
 
Un cop transcorregut el termini d’al·legacions, i analitzades les mateixes, es procedirà 
a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del reintegrament. 
Aquest reintegrament s’ha fixat provisionalment pel centre gestor en la quantitat de 
13.677,30 € que es correspon amb la diferència entre els 51.732,36 € avançats per la 
Diputació de Barcelona al beneficiari i l’import que inicialment es considera 
correctament justificat i que ascendeix a 38.055,06 €. 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

D’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008383 per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 

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). 
 

Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual 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. 
 

Vist l’article 37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i, concretament, 
l’article 30.3 LGS relatiu a la forma de justificació de les despeses subvencionables, 
així com el Títol II i III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant RLGS). 
 

Vist l’article 29.1 de la OGS al regular que la Diputació de Barcelona relatiu al 
reintegrament derivat de la revocació de la subvenció concedida, en relació amb 
l’article 23.3.c) OGS que determina les condicions dels justificants de despeses, així 
com l’article 29.5 OGS en relació amb el tràmit d’audiència. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de DINOU MIL 
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QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(19.425,34 €), en relació amb la subvenció de CINQUANTA-SET MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (57.480,40 €) atorgada a la 
Federació  d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (Federació ACAPS) 
per l’acció “Creació Xarxa LAONF per la transformació no violenta del conflicte i el 
respecte dels drets humans al Sàhara Occidental”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008383 (AJG 609/16), de conformitat amb l’informe 
elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 21 de juliol de 2022 
que consta a l’expedient 
 
Segon. CONCEDIR a l’entitat Federació ACAPS un termini d’audiència de quinze dies, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presenti les 
al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri oportunes. Transcorregut 
aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació 
definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR els acords precedents a Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS).” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs econòmic, en règim de concurrència 
competitiva, “Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions”, 
inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import de 268.780,12 € (Exp. núm. 
2021/0022828).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP 226/21). L’esmentada 
convocatòria posteriorment es va modificar per rectificar diversos errors materials 
en les fitxes descriptives dels recursos (AJG 29/22, de 27 de gener), per aprovar 
quanties addicionals (AJG 73/22, de 24 de febrer, i AJG 111/22, de 10 de març) i 
per modificar la dotació d’un recurs (AP 43/22, de 31 de març). 

 
2. D’altra banda, el 9 de juny de 2022, la Junta de Govern va aprovar la inclusió de 

nous recursos en la referida convocatòria mitjançant l’acord núm. 393/22, a 
l’empara de l’article 2.3 del seu règim. Entre d’altres, es va incloure el recurs 
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econòmic en règim de concurrència competitiva amb termini de sol·licitud fins el 4 
de juliol de 2022 que és objecte del present dictamen i que es detalla a continuació: 

 

Centre 
gestor 

Nom del 
recurs 

Classe 
de recurs 

Procediment 
de concessió 

Import 
2022 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 

Expedient 
núm. 

Gerència 
de Serveis 

Socials 

Finançament 
de programes 
i projectes de 

prevenció 
d'addiccions 

Ajut 
econòmic 

Concurrència 
competitiva 

287.600,00 G/60103/23101/46282 2022/0012481 

 
3. L’objecte d’aquest recurs és donar suport econòmic a programes i projectes de 

prevenció d'addiccions que presentin propostes de desenvolupament d'accions 
preventives davant el consum de drogues i/o usos problemàtics de pantalles, amb 
la finalitat d'enfortir el treball en xarxa i mancomunat entre els municipis. S'adreça a 
consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i altres agrupacions de 
municipis. 

 
4. El centre gestor del recurs, sota la direcció de la coordinació de l’àrea corporativa 

corresponent, ha revisat les sol·licituds i elaborat l’informe d’instrucció, que 
s’incorpora a l’expedient administratiu i que ha estat validat per l’òrgan col·legiat el 
27 de juliol de 2022, d’acord amb l’acta estesa pel seu secretari, la qual també s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
5. D’aquest informe, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, com a responsable 

de la gestió coordinada i del compliment del règim regulador de la convocatòria, ha 
revisat els aspectes següents: 

 
- Que en cas que s’hagi determinat l’existència de defectes esmenables, es va 

requerir a l’ens destinatari per tal que els esmenés, en els terminis previstos en 
el règim del Catàleg. 

- Que el centre gestor ha fet constar com ha distribuït la quantia màxima que es va 
preveure en la convocatòria, i que no la supera. 

- Que es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen 
a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris preestablerts per a cada recurs i que els criteris que es 
relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de 
valoració i com s’ha obtingut l’import a concedir, a partir de la puntuació 
obtinguda. 

- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per les sol·licituds valorades i, en les 
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 

- Que el/la responsable del centre gestor és qui signa l'informe. 
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- Que s’ha classificat cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació en un 
dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració, desestimada 
per incompliment dels requisits i desistida. 

- Que els informes contenen, si s’escau, la declaració de caràcter pluriennal dels 
ajuts. 

- Que es compleix l'aportació mínima garantida, d’acord amb el règim regulador. 
- Que no existeixen sol·licituds estimades en què la ràtio de cobertura superi el 

100 per cent de l'import sol·licitat. 
 
6. Com a resultat d’aquesta fase, no s’ha desestimat ni tingut per desistida cap 

sol·licitud i es fa la proposta de concessió d’ajuts per un import total de 268.780,12 
euros per a l’any 2022. 

 
7. Per últim, en el marc d’aquesta resolució, també s’aprova la reducció de la quantia 

autoritzada inicialment per tal d’alliberar aquest saldo i redistribuir una part a les 
aplicacions que corresponguin en funció del tipus d’ens beneficiari. 

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

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió del recurs econòmic en règim de 
concurrència competitiva “Finançament de programes i projectes de prevenció 
d'addiccions”, inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, 
que s’incorporen en l’Annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern núm. 393/22 segons el detall que s’indica en el present acord, per tal que el 
crèdit torni a estar disponible i, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les 
aplicacions que corresponguin en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 

a) REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia i a càrrec de l’aplicació 
pressupostària de l’exercici 2022, segons el detall següent: 
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Aplicació 
pressupostària 

Import op. "A/-" 2022 
(EUR) 

Núm. Op. "A/-" 

G/60103/23101/46282 212.265,44 2202900602 

 
b) APROVAR l’autorització de la despesa total de cent noranta-tres mil quatre-cents 

quaranta-cinc euros i cinquanta-sis cèntims (193.445,56 €), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2022 que s’indiquen en aquest punt, 
com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens 
beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el 
present acord: 

 

Aplicació pressupostària Import 2022 (EUR) 

G/60103/23101/46582  54.222,67 

G/60103/23101/46382 106.000,67 

G/60103/23101/46782  33.222,22 

Total 193.445,56 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de dos-cents seixanta-vuit mil  
set-cents vuitanta euros i dotze cèntims (268.780,12 €) a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2022 que s’indiquen en aquest acord, tot condicionant-ho 
a la regularització comptable aprovada anteriorment, i segons la distribució que consta 
en l’annex 1 del present dictamen: 
 

Aplicació pressupostària Import 2022 (EUR) 

G/60103/23101/46282  75.334,56 

G/60103/23101/46582  54.222,67 

G/60103/23101/46382 106.000,67 

G/60103/23101/46782  33.222,22 

Total 268.780,12 

 
Quart. ACORDAR que s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’ajut 
concedit en el present acte quan es produeixi l’acceptació, atès que el pressupost a 
càrrec del qual s’imputa la despesa està obert. Aquest atorgament es justifica per les 
dificultats de tresoreria dels ens locals. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). 
 
Sisè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Setè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present 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; sens perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
devolució de diversos ingressos indeguts en el marc de la liquidació definitiva 
dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència competitiva, del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació 
fins al 31 de març de 2021 i fins al 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 
2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos, i, en 
sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar la resolució definitiva del procediment de 
concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva (acords núm. 
5/20 i 331/20, respectivament). 

 
2. Els ajuts amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 i fins al 15 de 

novembre de 2020 van ser liquidats definitivament per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona núm. 615/21, de 28 d’octubre. En el marc d’aquesta 
liquidació, i d’acord amb els informes emesos pels centres gestors corresponents, 
es van acceptar renúncies i aprovar revocacions per un import total de 1.840.495,63 
euros, i es va establir el reintegrament dels imports pagats per avançat i no 
justificats degudament. 

 
3. Recentment s’ha constatat que les renúncies i els reintegraments dels ajuts que 

s’indiquen en l’acord primer del present acte, que es van incloure en l’esmentada 
liquidació definitiva, ja s’havien aprovat amb anterioritat en actes promoguts pels 
centres gestors corresponents. Aquesta duplicitat ha comportat, a més, que els tres 
ens que s’indiquen en l’acord segon hagin ingressat dues vegades l’import objecte 
de reintegrament. 

 
4. En conseqüència, escau, d’una banda, en el casos de doble reintegrament, aprovar 

la devolució dels ingressos indeguts i, de l’altra, deixar sense efecte les renúncies 
que amb l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 615/21, 
de 28 d’octubre, es van aprovar per duplicat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’aprovació de la liquidació es va aprovar per la Junta de de Govern atès que 

comportava la revocació de recursos, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa 
1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i modificada per 
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Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig); per aquest motiu, 
d’acord amb la base que es reprodueix en el punt següent, la Junta de Govern és 
l’òrgan competent per aprovar el present acte. 

 
2. La base 56 de les d’execució del pressupost 2022 de la Diputació de Barcelona 

estableix que quan sigui necessari efectuar una devolució d’ingressos indeguts, es 
tramitarà la seva aprovació davant el mateix òrgan que va procedir a la seva 
aprovació, donant compte al Servei Comptable. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les devolucions d’ingressos indeguts a favor dels ens que 
s’indiquen en aquest acord, per les quanties i a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost d’ingressos del present exercici següents: 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens Recurs Actuació Núm. PMT 
Centre 
gestor 

Import 
indegudament 

ingressat 
(EUR) 

Import 
objecte 

de 
devolució 

(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Lliçà de 

Vall 
P0810700E 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives 

2040005738 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

3.000,00 3.000,00 I/80200/34100/38900 

Ajuntament 
de Sant 

Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives per 

prevenir el 
risc d'exclusió 

al municipi 

2040000854 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

200,00 200,00 I/80200/34100/38900 

Ajuntament 
del Papiol 

P0815700J 

Finançament 
de tallers i 
activitats 

formatives 
d'àmbit 
cultural 

Programació 
d'activitats 

culturals a la 
Biblioteca del 

Papiol 

2040011350 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

1.240,00 1.240,00 I/40101/33400/38900 

 
Segon. DEIXAR SENSE EFECTE les renúncies i les sol·licituds de reintegrament 
aprovades per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 
615/21, de 28 d’octubre, relatiu a l’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 i fins al 15 
de novembre de 2020, següents: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Recurs Actuació Núm. PMT 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

(EUR)  

Import 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
objecte 

de 
reintegra-

ment 
(EUR) 

Ajuntament 
de Castellbell 

i el Vilar 
P0805200C 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives 

2040002003 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

700,00 700,00 700,00 700,00 

Ajuntament 
de Lliçà de 

Vall 
P0810700E 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives 

2040005738 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Ajuntament 
de Palafolls 

P0815400G 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

2040015939 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Ajuntament 
de Premià de 

Mar 
P0817100A 

Activitats de la 
Xarxa de 

Museus Locals 

Exposició 
temporal de 
producció 

pròpia: "Premià 
de Mar. La 

icona del tèxtil" 

2040011493 
Oficina de 
Patrimoni 
Cultural 

10.000,00 10.000,00 Renúncia 10.000,00 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Projectes 
culturals per a 
ens locals de 

més de 50.000 
habitants 

EL FANALET 
PER ANAR A 
REBRE ELS 

REIS 
D'ORIENT A 

LA 
CAVALCADA 

2040009217 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 

Ajuntament 
de Sant Martí 
de Centelles 

P0822200B 

Esdeveniments 
esportius "Gran 
Premi Diputació 
de Barcelona" 

23 CURSA DE 
LA VALL DEL 

CONGOST 
2040014944 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Ajuntament 
de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 
d'exclusió al 

municipi 

2040000854 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

200,00 200,00 200,00 200,00 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Palautordera 

P0825900D 

Esdeveniments 
esportius "Gran 
Premi Diputació 
de Barcelona" 

IX FESTIVAL 
TECCAT 

D'HANDBOL 
FEMENÍ 

"GRAN PREMI 
DIPUTACIÓ 

DE 
BARCELONA" 

2040016517 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Ajuntament 
del Papiol 

P0815700J 

Finançament de 
tallers i 

activitats 
formatives 

d'àmbit cultural 

Programació 
d'activitats 

culturals a la 
Biblioteca del 

Papiol 

2040011350 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

P0816300H 
Festivals 
artístics 

FESTIVAL DE 
CINEMA AL 

PLA  
2040017605 

Oficina 
Difusió 

Artística 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
Tercer. NOTIFICAR el present acte als ens afectats.” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
8.- 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 Badia del Vallès, per a 
finançar l'actuació local “Projecte de rehabilitació i mesures de millora 
energètica de la cobertura del Mercat Municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019089).- 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 Badia del Vallès va presentar en data 29 juliol 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Projecte de rehabilitació i mesures de millora 
energètica de la coberta del Mercat Municipal” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Badia del Vallès 
Actuació:  “Projecte de rehabilitació i mesures de 

millora energètica de la coberta del Mercat 
Municipal” 

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: 00061/2022 
* 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.  
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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 Badia del Vallès.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
per a finançar l'actuació local “Obres reforma local Montparadís”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019735).- 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 Bigues i Riells del Fai va presentar en data 11 agost 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres reforma local Montparadís” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 
Actuació:  “Obres reforma local Montparadís” 
Import crèdit:  75.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  4.546,59 EUR 
Anualitats:  10 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Referència: 00067/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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-cinc mil euros (75.000,00 €) 
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 Bigues i Riells del Fai.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 125.000 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
per a finançar l'actuació local “Pavimentació i asfaltat vies públiques 2022”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019736).- 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 Bigues i Riells del Fai va presentar en data 11 agost 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pavimentació i asfaltat vies públiques 2022” 
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

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

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

Política Financera per la 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 

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

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

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

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 
Actuació:  “Pavimentació i asfaltat vies públiques 2022” 
Import crèdit:  125.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  7.577,64 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00068/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 vint-i-cinc mil euros 
(125.000,00 €) 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 Bigues i Riells del Fai.” 
 

11.- 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 Cardona, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019304).- 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 Cardona va presentar en data 2 agost 2022 una sol·licitud per tal 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Cardona 
Actuació:  “Inversions 2022” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  12.124,23 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00062/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 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 Cardona.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 107.803,13 €, a l'Ajuntament de L'Estany, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019552).- 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 de l'Estany va presentar en data 8 agost 2022 una sol·licitud per tal de 
finançar la inversió “Inversions 2022” la qual compleix els requisits establerts, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

Política Financera per la 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 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de l'Estany 
Actuació:  “Inversions 2022” 
Import crèdit:  107.803,13 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  6.535,15 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00066/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 set mil vuit-cents tres euros 
amb tretze cèntims (107.803,13 €) 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 l'Estany.” 
 

13.- 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 Mataró, per a finançar 
l'actuació local “Projecte de millora de les àrees de jocs infantils fase 2”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018028).- 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 Mataró va presentar en data 19 juliol 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Projecte de millora de les àrees de jocs infantils, fase 2” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Mataró 
Actuació:  “Projecte de millora de les àrees de jocs 

infantils, fase 2” 
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: 00057/2022 
* 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 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 Mataró.” 
 

14.- 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 Papiol, per a finançar 
l'actuació local “Projecte de canvi de gespa del camp municipal de futbol del 
Papiol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0017712).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 

1. La 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 del Papiol va presentar en data 14 juliol 2022 una sol·licitud per tal de 
finançar la inversió “Projecte de canvi de gespa del camp municipal de fútbol del 
Papiol” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

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

 

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

 

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

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

 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 
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 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Papiol 
Actuació:  “Projecte de canvi de gespa del camp 

municipal de fútbol del Papiol” 
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: 00056/2022 

* 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 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 del Papiol.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a 
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finançar l'actuació local “Reforma i rehabilitació residència Pedra Serrada”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019998).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L'Ajuntament de Parets del Vallès va presentar en data 22 agost 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma i rehabilitació residència Pedra 
Serrada” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Parets del Vallès 
Actuació:  “Reforma i rehabilitació residència Pedra 

Serrada” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  3.031,06 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00069/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Parets del Vallès.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.840,58 €, a l'Ajuntament del Pla del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Millores instal·lacions esportives municipals”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018379).- 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 del Pla del Penedès va presentar en data 25 juliol 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Millores instal·lacions esportives municipals” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Pla del Penedès 
Actuació:  “Millores instal·lacions esportives municipals” 
Import crèdit:  98.840,58 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats 7.691,74 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00058/2022 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-vuit mil vuit-cents quaranta 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (98.840,58 €) 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 del Pla del Penedès.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Subirats, per a 
finançar l'actuació local “Nova piscina Ordal. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018934).- 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 Subirats va presentar en data 28 juliol 2022 una sol·licitud per tal 

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

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

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

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

Política Financera per la 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 
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per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Subirats 
Actuació:  “Nova piscina Ordal. Anualitat 2022” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,67 % 
Interessos implícits estimats  15.563,93 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 00059/2022 

* 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 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 Subirats.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.216,21 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, per a 
finançar l'actuació local “Reforma dels vestidors de la Piscina Municipal de 
Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019350).- 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 Vacarisses va presentar en data 3 agost 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Reforma dels vestidors de la Piscina Municipal de 
Vacarisses” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

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

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

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

Política Financera per la 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 

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

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

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

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Vacarisses 
Actuació:  “Reforma dels vestidors de la Piscina 

Municipal de Vacarisses” 
Import crèdit:  48.216,21 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  2.922,92 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00063/2022 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 quaranta-vuit mil dos-cents setze 
euros amb vint-i-un cèntims (48.216,21 €) 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 Vacarisses.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 117.410,95 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, per a 
finançar l'actuació local “Millora paviment en vials a diverses ubicacions de 
Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019355).- 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 Vacarisses va presentar en data 3 agost 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Millora paviment en vials a diverses ubicacions a 
Vacarisses” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
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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 Vacarisses 
Actuació:  “Millora paviment en vials a diverses 

ubicacions a Vacarisses” 
Import crèdit:  117.410,95 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  7.117,59 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00064/2022 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2022 (BOE. núm. 188, de 06.08.2022) 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 disset mil quatre-cents deu 
euros amb noranta-cinc cèntims (117.410,95 €) 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 Vacarisses.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP). 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 35.925,27 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla 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. 2022/0016114).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
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l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 28/06/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 1.204.938,12 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.204.938,12 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 de 
1.204.938,12 euros amb una subvenció d’import de 35.925,27 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 
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9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 35.925,27 euros a 
l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28/06/2022. 
 
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 l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 39.378,35 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016975).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 06/07/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.000.000,00 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 0,350%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 39.378,35 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
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2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 39.378,35 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 06/07/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 31.570,91 €, a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016222).- 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, 
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facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Cabrera de Mar presentà en data 29/06/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 1.058.892,40 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.058.892,40 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 de 
1.058.892,40 euros amb una subvenció d’import de 31.570,91 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 31.570,91 euros a 
l'Ajuntament de Cabrera de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/06/2022. 
 
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 Cabrera de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 23.852,03 €, euros a l'Ajuntament de Cànoves i 
Samalús, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0015861).- 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 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús presentà en data 23/06/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 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 sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 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 0,53%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 23.852,03 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 sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 

2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 

3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 

4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
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 23.852,03 euros a 
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l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 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 Cànoves i Samalús, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 141.621,41 €, a l'Ajuntament de Castelldefels, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016969).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Castelldefels presentà en data 06/07/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 4.750.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 4.750.000,00 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 0,530%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.750.000,00 euros amb una subvenció d’import de 141.621,41 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 141.621,41 euros a 
l'Ajuntament de Castelldefels per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 06/07/2022. 
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 83.482,09 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016527).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
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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 Cubelles presentà en data 01/07/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 2.800.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.800.000,00 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 0,53%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 83.482,09 euros. 

 

Fonaments de dret 
 

1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 

2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 

3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 

4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 83.482,09 euros a 
l'Ajuntament de Cubelles per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 01/07/2022. 
 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cubelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

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

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

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 19.689,17 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018230).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Gavà presentà en data 20/07/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

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 sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Gavà. 
 
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 0,350%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 19.689,17 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 19.689,17 euros a 
l'Ajuntament de Gavà per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20/07/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 172.575,60 €, a l'Ajuntament de Granollers, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016049).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Granollers presentà en data 28/06/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 8.765.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 8.765.000,00 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 0,35%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
8.765.000,00 euros amb una subvenció d’import de 172.575,60 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 172.575,60 euros a 
l'Ajuntament de Granollers per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28/06/2022. 
 
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 Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
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28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 37.805,46 €, a l'Ajuntament de Pallejà, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016497).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Pallejà presentà en data 01/07/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

1.268.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Pallejà. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 1.268.000,00 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 0,530%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.268.000,00 euros amb una subvenció d’import de 37.805,46 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 
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7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 37.805,46 euros a 
l'Ajuntament de Pallejà per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 01/07/2022. 
 
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 Pallejà, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 3.347,16 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
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Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0018252).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera presentà en data 20/07/2022 una 

sol·licitud d'un préstec de 170.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 170.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
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inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,350%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
170.000,00 euros amb una subvenció d’import de 3.347,16 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 3.347,16 euros a 
l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
20/07/2022. 
 
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 Esteve de Palautordera, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 5.575,72 €, a l'Ajuntament de Súria, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016396).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Súria presentà en data 30/06/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

283.187,19 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 283.187,19 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 
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de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
283.187,19 euros amb una subvenció d’import de 5.575,72 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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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 5.575,72 euros a 
l'Ajuntament de Súria per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30/06/2022. 
 
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 Súria, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 228.214,40 €, a l'Ajuntament de Terrassa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016155).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Terrassa presentà en data 29/06/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 11.590.858,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 11.590.858,00 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 0,350%; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 11.590.858,00 euros amb una subvenció d’import de 228.214,40 euros. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 228.214,40 euros a 
l'Ajuntament de Terrassa per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 29/06/2022. 
 
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 Terrassa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 51.565,94 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016491).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 01/07/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.619.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.619.000,00 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 0,35%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.619.000,00 euros amb una subvenció d’import de 51.565,94 euros. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 51.565,94 euros a 
l'Ajuntament de Viladecans per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 01/07/2022. 
 
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 Viladecans, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 25.367,64 € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0017857).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 15/07/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 850.833,81 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 850.833,81 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 0,530%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
850.833,81 euros amb una subvenció d’import de 25.367,64 euros. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 25.367,64 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 15/07/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Tresoreria 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment 
dels preus públics del servei de menjador de caràcter laboral, per al personal de 
la Diputació i per al personal aliè vinculat a la corporació, que es presta al 
Recinte Mundet (Exp. núm. 2021/0000169).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR, ha formulat una 
proposta per a l’establiment i fixació de preus públics del servei de menjador de 
caràcter laboral per al personal funcionari de la Diputació i per al personal aliè vinculat 
a la corporació. 
 
Aquest servei de menjador que es venia prestant al Recinte Mundet no està operatiu 
des del mes de març de 2020, en aplicació de les instruccions vinculades amb la 
pandèmia de la Covid-19 emeses per les autoritats sanitàries i per les mesures 
organitzatives de prevenció i protecció que es van fixar en els Plans de Contingència 
de la pròpia Diputació. 
 

La millora dels indicadors epidemiològics al llarg del 2022 ha permès flexibilitzar 
algunes mesures de prevenció i actualment, malgrat perduri la incertesa, la situació 
permet tornar a prestar aquest servei a partir del darrer trimestre de l’exercici 2022. 
 

Tot i l’increment dels preus de les matèries primeres que s’ha constatat durant aquest 
2022, i de les despeses de producció i logística vinculades a múltiples factors 
socioeconòmics, es proposa no incrementar el preu del servei per a aquest exercici, 
fixant les tarifes en els mateixos imports que estaven vigents l’any 2020. 
 

La proposta d’establiment dels preus públics s’acompanya de la preceptiva memòria 
economicofinancera formulada de conformitat amb el que estableix l’article 26.2 de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (LTPP), d’aplicació supletòria a les 
hisendes locals, d’on resulta que els ingressos previstos segons els preus proposats 
(al voltant de 12.200,00 €), no cobriran els costos estimats per la realització del servei 
(158.000,00 €), resultant un grau de cobertura financera del 7,73%. 
 

Els preus públics que es proposa establir des de l’Oficina de Suport a la Gestió de 
Recursos i Subministraments de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir per al servei de menjador de caràcter laboral, pet tant, no 
cobreixen el servei prestat. No obstant això, s’addueix que concorren raons de 
caràcter social que ho aconsellen i que el centre gestor disposa de consignació 
pressupostària adequada i suficient per donar cobertura al dèficit que se generi. 
 

Fonaments de dret 
 

La memòria economicofinancera i els informes amb els càlculs de cobertura han estat 
formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient tramitat. 
 

Els preus públics per la prestació de serveis de competència local que s’estableixen, 
no cobreixen el cost del servei prestat, com és previst en l’article 44 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
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de març (TRLRHL), quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès 
públic que ho aconsellen. 
 

El articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per establir preus 
públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència, 
sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a l’article 20.1.b) del 
propi TRLRHL. 
 

Segons disposa l’article 47.1 del TRLRHL, l’establiment dels preus públics correspon 
al Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta 
de Govern, conforme a l’article 23.2.b) del LBRL. 
D’acord amb l’apartat 3.3.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 número 1388/22, de 14 de febrer, publicada al BOPB el 16 de 
febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per a 
l’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes 
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa 1/2022, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR, per delegació del Ple, l’establiment dels preus públics per al servei 
de menjador de caràcter laboral per al personal de la Diputació i dels seus organismes 
autònoms i per al personal aliè vinculat a la corporació que es presta al Recinte 
Mundet, gestionat per la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i 
Respir, de conformitat amb allò que disposen els articles el 41 al 47 i 148 del TRLRHL. 
 
Segon. FIXAR l’import dels referits preus públics segons es detalla tot seguit: 
 

Servei de menjador de caràcter laboral 
 Preu públic IVA EUR 

 
1. Per als funcionaris de la Diputació i els seus 

organismes autònoms: 
 

1.1. Esmorzar 
- Complet 1,22 10% 1,34 
- Només beguda 0,65 10% 0,72 

1.2. Àpat 3,60 10% 3,96 
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2. Per al personal aliè a la Diputació i als seus 

organismes autònoms, però amb vinculació a les 
activitats dels serveis: 
 

2.1. Esmorzar 1,51 10% 1,66 
2.2. Àpat 4,48 10% 4,93 

 
Tercer.- DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat 
anterior són d’aplicació a partir del moment de la seva aprovació. 
 
Quart. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats 
per a general coneixement.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: 
Conservació de la infraestructura estratègica”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/21635).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així 
com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris 
i la determinació de les concessions.  

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
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a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: 
Conservació de la infraestructura estratègica”, per mitjà del qual es vehicula 
l’execució d’actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements 
d’accés viari (xarxa viària bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts 
d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica 
establerta en el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). Els seus 
destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Decret 
64/95, al Pla Infocat o que llur territori formi part d’un espai natural de la xarxa de 
Parcs de Diputació de Barcelona, i que tenen redactat el PPI per part de la 
Diputació de Barcelona. 
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 22 de juliol de 2022, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: la 
quantia de la prestació s’obté a partir d'un import de referència municipal atenent a 
la superfície forestal vulnerable per a cada municipi (IRm). Sobre l’IRM s’apliquen 
un total de tres coeficients normalitzats: cSFvc, Coeficient de superfície forestal 
vulnerable coberta per infraestructures; cCSv: Coeficient de correlació entre 
superfícies vulnerables; cCEA: Coeficient de continuïtat de l’execució anual de les 
inversions. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal de garantir la 
integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals (PPI). 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.784.725,00 

euros, i la quantia que finalment es proposa concedir és 2.784.725,00 euros. 
 

7. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats i compromisos futurs de despesa superiors a 50.000 €, la 
Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns ha donat la 
conformitat a la proposta. 

 

Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
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l’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022, atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de 
catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa atribueix a les presidències 

delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern l'aprovació dels 
fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis 
forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 
Cost total  

Actuacions
(EUR) 

% 
aportació 

DB 
 

 

 

 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/330459 6.336,19 2203002761 01 7.454,34 85% 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/330458 17.252,50 2203002761 02 17.252,50 100% 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/330457 3.696,36 2203002761 03 3.890,91 95% 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/330456 2.847,60 2203002761 04 3.164,00 90% 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/330455 6.800,00 2203002761 05 6.800,00 100% 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/Y/330454 3.298,77 2203002761 06 3.665,30 90% 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/330453 2.000,05 2203002761 07 2.353,00 85% 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/330452 9.844,92 2203002761 08 10.938,80 90% 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/330451 17.989,20 2203002761 09 17.989,20 100% 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/330450 11.122,97 2203002761 10 13.085,85 85% 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/330449 4.797,00 2203002761 11 5.330,00 90% 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/330448 7.762,00 2203002761 12 7.762,00 100% 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/330447 28.065,00 2203002761 13 28.065,00 100% 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 22/Y/330446 7.135,00 2203002761 14 7.135,00 100% 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/330445 3.585,30 2203002761 15 4.481,62 80% 
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Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/330444 13.541,90 2203002761 16 13.541,90 100% 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/330443 5.534,45 2203002761 17 5.825,74 95% 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/330442 14.834,25 2203002761 18 15.615,00 95% 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/330441 18.030,15 2203002761 19 20.033,50 90% 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/330440 12.040,00 2203002761 20 12.040,00 100% 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/330439 8.678,50 2203002761 21 10.210,00 85% 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 22/Y/330438 11.296,00 2203002761 22 12.551,11 90% 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/330437 19.081,51 2203002761 23 19.081,51 100% 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/330436 20.030,00 2203002761 24 20.030,00 100% 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/330435 17.687,92 2203002761 25 17.687,92 100% 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/330434 7.097,00 2203002761 26 7.097,00 100% 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/330433 2.000,70 2203002761 27 2.106,00 95% 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/330432 2.015,15 2203002761 28 2.239,05 90% 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/330431 15.625,00 2203002761 29 15.625,00 100% 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/330430 14.427,73 2203002761 30 16.973,80 85% 
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Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/330429 2.756,55 2203002761 31 3.243,00 85% 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/330428 4.820,00 2203002761 32 4.820,00 100% 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 22/Y/330427 10.170,00 2203002761 33 10.170,00 100% 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/330426 3.487,12 2203002761 34 3.487,12 100% 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/330425 2.000,05 2203002761 35 2.353,00 85% 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/330424 2.000,00 2203002761 36 2.000,00 100% 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 22/Y/330423 12.320,02 2203002761 37 12.968,44 95% 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/330422 4.892,50 2203002761 38 5.150,00 95% 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/330421 2.007,00 2203002761 39 2.230,00 90% 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/330420 15.250,00 2203002761 40 15.250,00 100% 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/330419 2.227,19 2203002761 41 2.620,22 85% 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/330418 24.935,13 2203002761 42 26.247,50 95% 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/330417 4.440,00 2203002761 43 4.440,00 100% 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/330416 10.074,32 2203002761 44 10.074,32 100% 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/330415 13.600,00 2203002761 45 13.600,00 100% 
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Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 22/Y/330414 19.020,00 2203002761 46 19.020,00 100% 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/330413 17.259,20 2203002761 47 17.259,20 100% 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 22/Y/330412 19.402,40 2203002761 48 24.253,00 80% 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 22/Y/330411 12.772,75 2203002761 49 13.445,00 95% 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/330410 10.302,85 2203002761 50 12.121,00 85% 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/330409 15.965,00 2203002761 51 15.965,00 100% 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 22/Y/330408 2.390,40 2203002761 52 2.988,00 80% 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 22/Y/330407 13.566,00 2203002761 53 13.566,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 22/Y/330406 8.080,00 2203002761 54 8.080,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 22/Y/330405 26.679,00 2203002761 55 26.679,00 100% 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/330404 6.652,50 2203002761 56 6.652,50 100% 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 22/Y/330403 14.152,50 2203002761 57 14.152,50 100% 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/330402 11.646,08 2203002761 58 11.646,08 100% 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/330401 14.653,75 2203002761 59 15.425,00 95% 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 22/Y/330400 5.398,94 2203002761 60 5.398,94 100% 
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Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 22/Y/330399 8.208,50 2203002761 61 8.208,50 100% 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/330398 5.075,98 2203002761 62 5.639,98 90% 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/330397 18.993,00 2203002761 63 18.993,00 100% 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 22/Y/330396 8.400,00 2203002761 64 10.500,00 80% 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/330395 10.096,20 2203002761 65 11.218,00 90% 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/330394 6.097,10 2203002761 66 6.418,00 95% 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/330393 5.950,00 2203002761 67 5.950,00 100% 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/330392 7.390,00 2203002761 68 7.390,00 100% 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 22/Y/330391 6.684,40 2203002761 69 7.864,00 85% 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/330390 3.075,30 2203002761 70 3.618,00 85% 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/330389 18.591,71 2203002761 71 20.657,45 90% 

Ajuntament de Esparreguera P0807500D 22/Y/330388 9.744,80 2203002761 72 12.181,00 80% 

Ajuntament de Esplugues de Llobregat P0807600B 22/Y/330387 2.000,00 2203002761 73 2.000,00 100% 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/330386 15.117,00 2203002761 74 15.117,00 100% 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/330385 20.033,69 2203002761 75 20.033,69 100% 
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Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/330384 4.625,00 2203002761 76 4.625,00 100% 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 22/Y/330383 7.623,09 2203002761 77 7.623,09 100% 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/330382 13.183,90 2203002761 78 13.183,90 100% 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 22/Y/330381 16.652,00 2203002761 79 16.652,00 100% 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 22/Y/330380 19.046,59 2203002761 80 19.046,59 100% 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/330379 2.200,04 2203002761 81 2.200,04 100% 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/330378 18.265,00 2203002761 82 18.265,00 100% 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/330377 8.200,00 2203002761 83 8.200,00 100% 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 22/Y/330376 6.302,80 2203002761 84 7.878,50 80% 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/330375 18.861,23 2203002761 85 18.861,23 100% 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/330374 8.228,00 2203002761 86 8.228,00 100% 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/330373 6.905,66 2203002761 87 8.124,30 85% 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/330372 9.288,00 2203002761 88 11.610,00 80% 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/330371 8.622,00 2203002761 89 9.580,00 90% 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/330370 2.144,94 2203002761 90 2.257,83 95% 
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Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/330369 13.743,70 2203002761 91 13.743,70 100% 

Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/330368 12.306,33 2203002761 92 12.306,33 100% 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/330367 10.864,19 2203002761 93 10.864,19 100% 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 22/Y/330366 22.222,00 2203002761 94 22.222,00 100% 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/330365 12.132,76 2203002761 95 12.771,33 95% 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 22/Y/330364 12.269,25 2203002761 96 12.915,00 95% 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/330363 11.684,32 2203002761 97 11.684,32 100% 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/330362 21.824,22 2203002761 98 21.824,22 100% 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/330361 5.772,63 2203002761 99 6.791,33 85% 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/330360 2.000,00 2203002761 100 2.000,00 100% 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/330359 9.864,62 2203002761 101 11.605,43 85% 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/330358 25.237,67 2203002761 102 25.237,67 100% 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/330357 2.000,05 2203002761 103 2.353,00 85% 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/330356 8.372,00 2203002761 104 10.465,00 80% 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/330355 5.912,50 2203002761 105 5.912,50 100% 
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Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/330354 2.850,40 2203002761 106 3.563,00 80% 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/330353 2.000,00 2203002761 107 2.000,00 100% 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 22/Y/330352 5.020,31 2203002761 108 5.020,31 100% 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 22/Y/330351 6.609,06 2203002761 109 6.956,90 95% 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/330350 3.715,20 2203002761 110 4.128,00 90% 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/330349 9.844,20 2203002761 111 10.938,00 90% 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/330348 4.792,96 2203002761 112 5.991,20 80% 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/330347 17.040,00 2203002761 113 17.040,00 100% 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/330346 30.034,80 2203002761 114 33.372,00 90% 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 22/Y/330345 6.413,60 2203002761 115 8.017,00 80% 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 22/Y/330344 11.922,50 2203002761 116 11.922,50 100% 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 22/Y/330343 5.607,38 2203002761 117 5.902,50 95% 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 22/Y/330342 5.456,00 2203002761 118 6.820,00 80% 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/330341 9.006,00 2203002761 119 9.006,00 100% 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/330340 2.010,00 2203002761 120 2.010,00 100% 
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Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/330339 32.761,00 2203002761 121 32.761,00 100% 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/330338 2.400,00 2203002761 122 2.400,00 100% 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 22/Y/330337 2.687,70 2203002761 123 3.162,00 85% 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/330336 10.630,49 2203002761 124 10.630,49 100% 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/330335 18.388,96 2203002761 125 18.388,96 100% 

Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/330334 20.262,50 2203002761 126 20.262,50 100% 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/330333 2.000,00 2203002761 127 2.000,00 100% 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/330332 35.444,25 2203002761 128 39.382,50 90% 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 22/Y/330331 13.675,60 2203002761 129 13.675,60 100% 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/330330 15.321,60 2203002761 130 16.128,00 95% 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/330329 9.215,00 2203002761 131 9.700,00 95% 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 22/Y/330328 13.780,00 2203002761 132 13.780,00 100% 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 22/Y/330327 5.456,40 2203002761 133 6.820,50 80% 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/330326 17.256,75 2203002761 134 18.165,00 95% 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/330325 9.345,00 2203002761 135 9.345,00 100% 
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Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/330324 15.502,00 2203002761 136 15.502,00 100% 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/330323 11.925,00 2203002761 137 11.925,00 100% 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/330322 26.000,00 2203002761 138 26.000,00 100% 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/330321 6.809,10 2203002761 139 6.809,10 100% 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/330320 3.075,00 2203002761 140 3.075,00 100% 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 22/Y/330319 2.200,00 2203002761 141 2.200,00 100% 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/330318 4.976,82 2203002761 142 5.529,80 90% 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 22/Y/330317 2.715,75 2203002761 143 3.195,00 85% 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/330316 2.986,47 2203002761 144 3.513,50 85% 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 22/Y/330315 2.293,30 2203002761 145 2.414,00 95% 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/330314 3.104,60 2203002761 146 3.268,00 95% 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/330313 7.600,00 2203002761 147 7.600,00 100% 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/330312 15.402,42 2203002761 148 18.120,50 85% 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 22/Y/330311 2.815,20 2203002761 149 3.519,00 80% 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/330310 2.000,00 2203002761 150 2.000,00 100% 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 
Cost total  

Actuacions
(EUR) 

% 
aportació 

DB 
 

 

 

 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 22/Y/330309 8.260,00 2203002761 151 8.260,00 100% 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/330308 21.846,00 2203002761 152 21.846,00 100% 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/330307 2.160,00 2203002761 153 2.400,00 90% 

Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 22/Y/330306 13.865,25 2203002761 154 14.595,00 95% 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/330305 11.480,00 2203002761 155 11.480,00 100% 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 22/Y/330304 4.612,00 2203002761 156 5.765,00 80% 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 22/Y/330303 4.322,50 2203002761 157 4.550,00 95% 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/330302 4.070,00 2203002761 158 4.070,00 100% 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/330301 2.000,05 2203002761 159 2.353,00 85% 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/330300 20.819,25 2203002761 160 21.915,00 95% 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/330299 6.194,00 2203002761 161 6.194,00 100% 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/330298 17.808,68 2203002761 162 17.808,68 100% 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/330297 19.850,00 2203002761 163 19.850,00 100% 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/330296 9.145,00 2203002761 164 9.145,00 100% 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/Y/330295 12.126,44 2203002761 165 14.266,40 85% 
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Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/330294 7.931,60 2203002761 166 9.914,50 80% 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/330293 21.184,15 2203002761 167 21.184,15 100% 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/330292 21.594,87 2203002761 168 21.594,87 100% 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/330291 6.357,60 2203002761 169 7.947,00 80% 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/330290 17.993,28 2203002761 170 17.993,28 100% 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/330289 26.100,00 2203002761 171 26.100,00 100% 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/330288 24.214,50 2203002761 172 26.905,00 90% 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 22/Y/330287 5.400,00 2203002761 173 5.400,00 100% 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 22/Y/330286 2.080,00 2203002761 174 2.600,00 80% 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 22/Y/330285 4.123,52 2203002761 175 4.851,20 85% 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 22/Y/330284 3.280,33 2203002761 176 3.644,81 90% 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 22/Y/330283 13.000,00 2203002761 177 13.000,00 100% 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 22/Y/330282 2.703,20 2203002761 178 3.379,00 80% 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 22/Y/330281 7.600,00 2203002761 179 7.600,00 100% 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 22/Y/330280 7.035,70 2203002761 180 7.406,00 95% 
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Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/330279 32.241,43 2203002761 181 37.931,09 85% 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 22/Y/330278 4.954,25 2203002761 182 5.215,00 95% 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 22/Y/330277 13.738,40 2203002761 183 17.173,00 80% 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 22/Y/330276 2.000,00 2203002761 184 2.000,00 100% 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 22/Y/330275 4.249,07 2203002761 185 4.472,71 95% 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 22/Y/330274 4.171,05 2203002761 186 4.634,50 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 22/Y/330273 6.624,00 2203002761 187 7.360,00 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 22/Y/330272 3.646,00 2203002761 188 4.557,50 80% 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 22/Y/330271 9.996,26 2203002761 189 9.996,26 100% 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 22/Y/330270 5.494,50 2203002761 190 6.105,00 90% 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 22/Y/330269 3.105,00 2203002761 191 3.450,00 90% 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 22/Y/330268 10.072,85 2203002761 192 10.072,85 100% 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 22/Y/330267 11.500,00 2203002761 193 11.500,00 100% 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 22/Y/330266 4.394,50 2203002761 194 5.170,00 85% 
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Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 22/Y/330265 6.219,00 2203002761 195 6.219,00 100% 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 22/Y/330264 6.444,87 2203002761 196 6.784,07 95% 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/Y/330263 2.397,85 2203002761 197 2.821,00 85% 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 22/Y/330262 4.255,00 2203002761 198 4.255,00 100% 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 22/Y/330261 19.030,00 2203002761 199 19.030,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 22/Y/330260 4.645,43 2203002761 200 4.645,43 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 22/Y/330259 11.514,93 2203002762 01 11.514,93 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 22/Y/330258 13.655,00 2203002762 02 13.655,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 22/Y/330257 5.777,90 2203002762 03 6.082,00 95% 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 22/Y/330256 47.725,00 2203002762 04 47.725,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 22/Y/330255 12.364,00 2203002762 05 15.455,00 80% 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 22/Y/330254 2.200,00 2203002762 06 2.200,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 22/Y/330253 23.000,00 2203002762 07 23.000,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 22/Y/330252 15.469,95 2203002762 08 16.284,16 95% 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 22/Y/330251 6.406,00 2203002762 09 6.406,00 100% 
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Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/330250 2.703,38 2203002762 10 3.003,75 90% 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 22/Y/330249 4.215,00 2203002762 11 4.215,00 100% 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 22/Y/330248 3.726,00 2203002762 12 3.726,00 100% 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 22/Y/330247 4.256,00 2203002762 13 5.320,00 80% 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 22/Y/330246 11.757,14 2203002762 14 11.757,14 100% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 22/Y/330245 3.106,75 2203002762 15 3.655,00 85% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 22/Y/330244 15.368,59 2203002762 16 15.368,59 100% 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 22/Y/330243 15.189,60 2203002762 17 15.989,05 95% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 22/Y/330242 6.660,00 2203002762 18 7.400,00 90% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 22/Y/330241 2.558,70 2203002762 19 2.843,00 90% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 22/Y/330240 2.200,00 2203002762 20 2.200,00 100% 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 22/Y/330239 2.048,80 2203002762 21 2.561,00 80% 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 22/Y/330238 2.762,99 2203002762 22 2.762,99 100% 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 22/Y/330237 2.142,00 2203002762 23 2.380,00 90% 
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Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 22/Y/330236 2.000,00 2203002762 24 2.000,00 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 22/Y/330235 5.525,00 2203002762 25 5.525,00 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 22/Y/330234 3.085,20 2203002762 26 3.428,00 90% 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 22/Y/330233 7.851,87 2203002762 27 9.237,50 85% 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 22/Y/330232 3.240,00 2203002762 28 3.600,00 90% 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 22/Y/330231 13.733,00 2203002762 29 13.733,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 22/Y/330230 2.390,00 2203002762 30 2.390,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 22/Y/330229 25.038,21 2203002762 31 25.038,21 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 22/Y/330228 10.172,00 2203002762 32 10.172,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 22/Y/330227 5.263,43 2203002762 33 5.848,26 90% 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 22/Y/330226 31.780,00 2203002762 34 31.780,00 100% 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/330225 5.006,50 2203002762 35 5.270,00 95% 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/330224 2.727,00 2203002762 36 3.030,00 90% 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/330223 10.184,40 2203002762 37 11.316,00 90% 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 
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Actuacions
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% 
aportació 

DB 
 

 

 

 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/330222 12.344,11 2203002762 38 12.993,80 95% 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/330221 15.520,00 2203002762 39 19.400,00 80% 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/330220 6.727,00 2203002762 40 6.727,00 100% 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/330219 15.376,00 2203002762 41 15.376,00 100% 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/330218 15.670,25 2203002762 42 16.495,00 95% 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/330217 9.414,00 2203002762 43 10.460,00 90% 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/330216 21.175,04 2203002762 44 21.175,04 100% 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/330215 15.735,00 2203002762 45 15.735,00 100% 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/330214 8.471,98 2203002762 46 9.413,31 90% 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/330213 8.368,21 2203002762 47 8.368,21 100% 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/330212 15.215,00 2203002762 48 15.215,00 100% 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/330211 2.002,50 2203002762 49 2.225,00 90% 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/330210 19.948,80 2203002762 50 24.936,00 80% 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/330209 2.677,23 2203002762 51 2.974,70 90% 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/330208 4.615,20 2203002762 52 5.128,00 90% 
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Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/330207 32.057,11 2203002762 53 37.714,25 85% 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 22/Y/330206 4.971,16 2203002762 54 5.232,80 95% 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/330205 5.105,00 2203002762 55 5.105,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/330204 13.770,00 2203002762 56 13.770,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 22/Y/330203 5.639,40 2203002762 57 6.266,00 90% 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 22/Y/330202 3.360,00 2203002762 58 3.360,00 100% 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/330201 17.955,00 2203002762 59 19.950,00 90% 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/330200 2.799,00 2203002762 60 2.799,00 100% 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/330199 11.400,00 2203002762 61 11.400,00 100% 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/330198 10.883,79 2203002762 62 11.456,62 95% 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/330197 9.116,67 2203002762 63 10.725,50 85% 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/330196 4.618,00 2203002762 64 4.861,05 95% 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/330195 11.295,00 2203002762 65 11.295,00 100% 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/330194 8.806,00 2203002762 66 8.806,00 100% 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/330193 3.220,00 2203002762 67 4.025,00 80% 
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Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/330192 9.258,75 2203002762 68 10.287,50 90% 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/330191 2.889,64 2203002762 69 2.889,64 100% 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/330190 27.496,00 2203002762 70 27.496,00 100% 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/Y/330189 3.194,30 2203002762 71 3.758,00 85% 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/Y/330188 5.472,54 2203002762 72 6.080,60 90% 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 22/Y/330187 9.548,00 2203002762 73 11.935,00 80% 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/330186 3.005,64 2203002762 74 3.339,60 90% 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/330185 32.922,10 2203002762 75 32.922,10 100% 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS MILIONS SET-CENTS 
VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.784.725,00 €) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/50002/17200/46282 de l’exercici pressupostari de la 
Diputació de l’any 2023 condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient i segons la 
distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2023: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50002/17200/46282 2.784.725,00 € 

 
Tercer. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 d’octubre de 2022 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió, a la que cal adjuntar la següent 
documentació: 

 
- Formulari C3-002-22 d’acceptació del Fons de prestació. 
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes 

al PPI, signada de forma conjunta per representants de l'ajuntament i de 
l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà de constar la relació 
prioritzada i valorada de les actuacions amb necessitat d'execució que 
hagin estat acordades. Només en el cas dels PPI que no continguin 
actuacions planificades per a l’any 2023, es permetrà la manca de relació 
prioritzada d’actuacions, sempre que a l’acta d’acord presentada consti que 
l’ens destinatari es compromet a trametre una addenda a l’acta amb 
aquesta relació prioritzada en el termini màxim dels dos mesos posteriors a 
la recepció de la redacció del PPI municipal 2022, redactat per la Diputació 
de Barcelona. En cas que no existeixi ADF local, l'acta es podrà formalitzar 
amb entitats locals, que no formin part del sector públic, amb objectius de 
prevenció d'incendis forestals, protecció o conservació del medi natural, en 
els seus estatuts. 
 
La valoració de les actuacions amb necessitat d’execució prové del Pla de 
prevenció municipal d’incendis forestals i pot ser actualitzada en funció de 
l’any de redacció del Pla i de l’evolució de l’IPC interanual. 
 
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits de titularitat privada, caldrà 
adjuntar contracte de cessió d'us o equivalent, entre l'ajuntament i la 
propietat, segons el qual quedi establert i regulat l'ús de l'aigua per part 
dels mitjans d'extinció, amb una vigència proporcional a la inversió pública 
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a raó d'un any de compromís per cada 1.000 euros de cost d'obra, iva 
inclòs, i amb un mínim de 5 anys. En cas de no presentar-se, o no 
s’esmeni la documentació incorrecta, es procedirà a la revocació parcial 
del fons de prestació corresponent a l’import de les actuacions previstes en 
actuacions en basses o dipòsits en terreny de titularitat privada sense 
aportació de la documentació sol·licitada. 
 

Cas de presentar en el termini establert aquesta documentació amb defectes, 
es requerirà a l’ajuntament per tal que presenti o esmeni aquesta 
documentació en deu dies hàbils des del dia següent de rebre el requeriment. 
 

1.2. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida 
acceptació i la documentació especificada en el punt anterior correctament, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.  
 

1.3. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa 
de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar-la. 
Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni 
esmenat els defectes requerits de la documentació a annexar, s’ha d’entendre 
que ha renunciat tàcitament a l’ajut i es procedirà tramitar l’aprovació de la 
corresponent renúncia. 

 
1.4. L'ens destinatari ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació de 

Barcelona i aprovat o en tràmit d'aprovació pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). A tal efecte l'Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
(OTPMIFDA) comprovarà l'estat d'aprovació del PPI, i en cas que no li consti 
com a aprovat, requerirà a l'ajuntament per tal que aporti resolució favorable 
del DARPA, o que en el seu defecte acrediti l'aprovació municipal del 
document del PPI i l'acord de tramesa al DARPA, en un termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de rebre la notificació, per presentar la informació 
requerida. Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat la 
informació, o en cas que aquesta no sigui acreditativa dels fets sol·licitats, 
s’entendrà que no es compleixin les condicions com a destinatari per a 
l’atorgament del recurs econòmic, i es procedirà a tramitar l’aprovació de la 
corresponent revocació. 

 
1.5. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.6. L’import dels ajuts revocats o renunciats en aquesta fase pot ser utilitzat per 
complementar els ajuts de la resta de municipis, segons les condicions del 
punt 4.2 del present Dictamen. 
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1.7. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.8. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.9. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Diferida 
01/01/2023-
31/12/2023 

15/11/2023 
02/01/2024-
30/04/2024 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
 

2.3. En cas que, per causes sobrevingudes, calgués executar amb urgència 
alguna actuació prevista al PPI però no contemplada a l’acta d’acord 
presentada en la fase d’acceptació de la concessió, o bé, calgués prescindir 
d’alguna actuació prevista a l’acta d’acord per haver-se executat per tercers, 
es podrà presentar, de forma justificada, fins a un màxim de dues addendes 
sobre l’acta d’acord inicial. Aquestes addendes només es podran presentar 
fins al 30 de novembre de 2023, pels mateixos mitjans de presentació i 
validada per representants de les mateixes entitats que signaven l’acta 
d’acord inicial.   

 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.6. La justificació dels ajuts contemplarà el cofinançament de les actuacions 

executades de forma que l’import a pagar s'ha de calcular aplicant els 
següents percentatges sobre la despesa total acordada de la inversió: 

 
- 80% per municipis de més de 20.000 habitants 
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- 85% per municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants 
- 90% per municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants 
- 95% per municipis d’entre 2.501 i 5.000 habitants 
- 100% per municipis de fins a 2.500 habitants, o amb ajuts iguals o inferiors 

a 2.000,00 euros. 
 

2.7. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.12. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.13. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades a la Diputació de Barcelona. 
 

2.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.15. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
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esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.17. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.18. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.19. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.20. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 75% de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
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expressa i la documentació a què es fa referència en l’acord tercer, apartat 
1.1, del present dictamen correctament, sempre que el pressupost a càrrec 
del qual s’imputi la despesa estigui obert. 

 
La finalitat d’establir un pagament avançat és la de facilitar que les actuacions 
compromeses s’executin prioritàriament abans de la campanya de risc 
d’incendis forestals, corresponent al primer semestre de l’any natural. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les despeses. 
 

3.3. De forma prèvia al pagament, els serveis tècnics de l’Oficina Tècnica de 
prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, o les 
persones en qui delegui, comprovaran la correcta execució de les actuacions 
que consten en l’acta d’acord i/o addendes vigents, de forma total o aleatòria, 
amb la finalitat de comprovar que s’ajustin als requeriments tècnics de les 
fitxes i normativa publicada per l’esmentada Oficina. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. En cas que les renúncies presentades en la fase d’acceptació, suposin un 

volum igual o superior al 3% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. Atenent a les mesures per tal de garantir 
la integritat de les actuacions previstes al PPI i a l’eficiència de l’execució de 
les actuacions, l’import incrementat per a cada ens ha de ser com a mínim de 
500,00 euros. Els imports dels increments dels ajuts atorgats en aquest 
procés s’han de destinar a complementar i millorar les actuacions que consten 
en l’acta d’acord presentada. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils per 
tal que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el 
que estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 
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5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies hàbils des de l’aprovació. 

5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 75% de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i la documentació a què es fa 
referència en l’acord tercer, apartat 1.1 del present dictamen correctament, i sempre 
que el pressupost a càrrec del qual s’imputa la despesa estigui obert.  
 

Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de 
la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”, als ajuntaments 
de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de Llobregat, Polinyà i 
Santa Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/545).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la 
infraestructura estratègica”, per mitjà del qual es vehicula l’execució d’actuacions de 
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària 
bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i 
vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). Els seus destinataris són els 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Decret 64/95, al Pla Infocat 
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o que llur territori formi part d’un espai natural de la xarxa de Parcs de Diputació de 
Barcelona, i que tenen redactat el PPI per part de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Per acord de Junta de Govern de data 25 de març de 2021 (ref. registral 112/21), es 

va concedir el Fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals” a tots els municipis de la demarcació amb PPI 
redactat per la Diputació de Barcelona (en concret 272 municipis), d’acord amb el 
sistema de quantificació emès en data 25 de febrer de 2021. 

 
4. En l’apartat tercer de l’esmentat acord, referent a les condicions d’execució del fons 

de prestació, s’esmenta que “l’ens destinatari disposa fins al 30 d’abril de 2021 per 
presentar l’acceptació expressa de la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, 
signada de forma conjunta entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) del municipi, per a l’actualització de les actuacions previstes al Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la Diputació de Barcelona, on 
consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les actuacions amb 
necessitat d’execució. Aquesta Acta d’acord de l’actualització s’ha d’haver pactat i 
redactat per les parts implicades, prèviament a l’acceptació dels fons. 

 
En cas que no existeixi ADF al municipi, l’Acta d’acord es pot formalitzar amb altres 
entitats locals amb funció de prevenció d’incendis forestals als seus estatuts. 

 
5. Atès que els ens locals que es relacionen a continuació no han complert amb els 

requisits de concessió del fons en no haver presentat l’Acta d’acord dins del termini 
establert: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300085 3.950,11 € 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300037 9.200,00 € 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300031 3.217,25 € 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300028 2.000,00 € 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299948 2.106,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/299879 2.000,00 € 

 
6. Atès que es van requerir als ens indicats a l’apartat anterior per tal d’esmenar 

aquests requisits, advertint-los que, de no fer-ho, es procediria a la revocació del 
recurs.  
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7. Atès que, per decret del president delegat d’àrea de data 17 de febrer de 2022 
(ref. 1592), es va revocar inicialment l’esmentat recurs i es va habilitar un termini de 
quinze dies a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació per tal 
que l’ens pogués al·legar el que estimés pertinent. 

 
8. Atès que no s’ha rebut cap al·legació al respecte dins del termini indicat. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 39, apartat 2, del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021. 
 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la presidència, segons apartat 3.5 d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. Revocar definitivament la concessió del Fons de prestació “Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” a diversos ajuntaments, 
atorgat, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300085 3.950,11 € 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300037 9.200,00 € 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300031 3.217,25 € 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300028 2.000,00 € 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299948 2.106,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/299879 2.000,00 € 
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Segon. REDUIR la despesa disposada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/17200/46282 del pressupost de l’any 2022 en un import global de 
22.473,36 € amb el detall següent: 
 

Ens destinatari 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Assentament 
comptable 

Ajuntament de Badalona 3.950,11 € 2203901511 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 9.200,00 € 2203901512 

Ajuntament de Cubelles 3.217,25 € 2203901514 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 2.000,00 € 2203901515 

Ajuntament de Polinyà 2.106,00 € 2203901517 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2.000,00 € 2203901516 

 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als ens afectats.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Prevenció 
incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica”, als 
ajuntaments de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de 
Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2021 (Exp. núm. 2021/546).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la 
infraestructura estratègica”, per mitjà del qual es vehicula l’execució d’actuacions de 
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària 
bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i 
vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). Els seus destinataris són els 
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ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Decret 64/95, al Pla Infocat 
o que llur territori formi part d’un espai natural de la xarxa de Parcs de Diputació de 
Barcelona, i que tenen redactat el PPI per part de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Per acord de Junta de Govern de data 25 de març de 2021 (ref. registral 112/21), es 

va concedir el Fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals” a tots els municipis de la demarcació amb PPI 
redactat per la Diputació de Barcelona (en concret 272 municipis), d’acord amb el 
sistema de quantificació emès en data 25 de febrer de 2021. 

 
4. En l’apartat tercer de l’esmentat acord, referent a les condicions d’execució del fons 

de prestació, s’esmenta que “l’ens destinatari disposa fins al 30 d’abril de 2021 per 
presentar l’acceptació expressa de la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, 
signada de forma conjunta entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) del municipi, per a l’actualització de les actuacions previstes al Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la Diputació de Barcelona, on 
consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les actuacions amb 
necessitat d’execució. Aquesta Acta d’acord de l’actualització s’ha d’haver pactat i 
redactat per les parts implicades, prèviament a l’acceptació dels fons. 
 

En cas que no existeixi ADF al municipi, l’Acta d’acord es pot formalitzar amb altres 
entitats locals amb funció de prevenció d’incendis forestals als seus estatuts. 

 
5. Atès que els ens locals que es relacionen a continuació no han complert amb els 

requisits de concessió del fons en no haver presentat l’Acta d’acord dins del termini 
establert: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300357 3.950,11 € 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300309 9.200,00 € 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300303 3.213,00 € 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300300 2.000,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/300151 2.000,00 € 

  
6. Atès que es van requerir als ens indicats a l’apartat anterior, per tal d’esmenar 

aquest requisits, advertint-los que, de no fer-ho, es procediria a la revocació del 
recurs.  
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7. Atès que, per decret del president delegat d’Àrea de data 11 de març de 2022 (ref. 
2710), es va revocar inicialment l’esmentat recurs i es va habilitar un termini de 
quinze dies a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació per tal 
que l’ens pogués al·legar el que estimés pertinent. 
 

8. Atès que no s’ha rebut cap al·legació al respecte dins del termini indicat. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 39, apartat 2, del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021. 
 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la presidència, segons apartat 3.5 d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la revocació definitiva de la concessió del Fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” a 
diversos ajuntaments, atorgat, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021: 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300357 3.950,11 € 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300309 9.200,00 € 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300303 3.213,00 € 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300300 2.000,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/300151 2.000,00 € 
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Segon. REDUIR la despesa disposada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/17200/46282 del pressupost de l’any 2022 en un import global de 
20.363,11€, amb el detall següent: 
 

Ens destinatari 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Assentament 
comptable 

Ajuntament de Badalona 3.950,11 € 2203901518 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 9.200,00 € 2203901519 

Ajuntament de Cubelles 3.213,00 € 2203901520 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 2.000,00 € 2203901521 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2.000,00 € 2203901522 

 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als ens afectats.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Igualada, relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de 
vianants a la carretera BV-1031, PK 18+450 a 18+600. TM Igualada”, per un 
import de 484.170,89 € IVA inclòs (Exp. núm. 2020/5188).- 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. Actualment la carretera BV-1031, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-1031 comunica el casc urbà d’Igualada amb els Prats de Rei. 

Actualment, a la sortida del nucli urbà d’Igualada, existeix un itinerari de vianants 
adossat a la carretera que permet connectar el nucli amb la zona esportiva i l’anella 
verda del municipi. Es preveu executar, per part de l’Ajuntament d’Igualada, una 
segon anella verda que connectaria amb la carretera BV-1031 el seu PK 18+450. 
Per a poder accedir a aquesta segona anella verda, els vianants haurien de transitar 
entre els PK 18+450 i 18+600 pel marge de la carretera, en condicions no 
accessibles. 
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3. Construir un itinerari de vianants, adossat a la carretera BV-1031, des del final de 
l’itinerari existent al PK 18+600 fins a la connexió amb la futura anella verda al PK 
18+450, permetrà donar continuïtat al pas de vianants de manera còmoda i segura. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament d’Igualada, beneficiari de 

l’actuació. 
 

5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1031, PK 18+450 a 18+600. TM Igualada” per un import total de 
484.170,89 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la 

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

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-1031 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que 
garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i 
lleure, mitjançant l’execució de les obres d’Itinerari de vianants a la carretera  
BV-1031, PK 18+450 a 18+600. TM Igualada. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada considerant que les obres 

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

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc 

mesos. 
 

10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 484.170,89 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
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 434.170,89 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.  

 50.000,00 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament d’Igualada, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

 
12. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament d’Igualada ha de cofinançar la 

part d’obra que afecta al seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
13. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

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

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

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

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

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
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4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1031, PK 18+450 A 
18+600. TM IGUALADA”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es 
transcriu a continuació: 
 
(...) 
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CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ IGUALADA RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-1031, PK 18+450 A 18+600. TM IGUALADA” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 2446/20, 
de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, 
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT D’IGUALADA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Marc Castells Berzosa, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Ivonne Carné 
Soteras.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-1031, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-1031 comunica el casc urbà d’Igualada amb els Prats de Rei. Actualment, 

a la sortida del nucli urbà d’Igualada, existeix un itinerari de vianants adossat a la carretera 
que permet connectar el nucli amb la zona esportiva i l’anella verda del municipi. Es preveu 
executar, per part de l’Ajuntament d’Igualada, una segon anella verda que connectaria amb 
la carretera BV-1031 el seu PK 18+450. Per a poder accedir a aquesta segona anella 
verda, els vianants haurien de transitar entre els PK 18+450 i 18+600 pel marge de la 
carretera, en condicions no accessibles. 

 
3. Construir un itinerari de vianants, adossat a la carretera BV-1031, des del final de l’itinerari 

existent al PK 18+600 fins a la connexió amb la futura anella verda al PK 18+450, permetrà 
donar continuïtat al pas de vianants de manera còmoda i segura. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament d’Igualada, beneficiari de l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la carretera BV-1031, PK 18+450 
a 18+600. TM Igualada” per un import total de 484.170,89 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 
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6. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la carretera, 
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals.  

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

1031 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la 
seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant 
l’execució de les obres d’Itinerari de vianants a la carretera BV-1031, PK 18+450 a 
18+600. TM Igualada. 

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament d’Igualada 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1031, PK 18+450 A 18+600. TM 
IGUALADA”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 484.170,89 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-1031, PK 18+450 A 18+600. TM IGUALADA” redactada per l’Oficina 
Técnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 484.170,89 
EUR (IVA inclòs), dels quals: 

 

 434.170,89 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 

 50.000,00 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament 
d’Igualada, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
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pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament d’Igualada, amb la certificació final de les 
obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 

forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl 
no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats 
continguda en el projecte constructiu. 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 

manteniment dels següents elements: 

 

- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 
urbanitzable. 

- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Igualada 
 
L’Ajuntament d’Igualada designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 50.000,00 EUR corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
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Així mateix, l’Ajuntament d’Igualada durà a terme la cessió/mutació demanial dels terrenys 
afectats d’ocupació definitiva i autoritzacions dels terrenys afectats d’ocupació temporal, de 
la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin afectats per l’execució de les obres 
segons la relació de béns afectats del projecte constructiu aprovat definitivament, així com 
de les seves modificacions una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les 
obres hagin estat recepcionades. 
 
L’Ajuntament d’Igualada conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu terme 

municipal que es detallen a continuació: 

 

- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 

 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Igualada: Marc Castells Berzosa, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Ivonne Carné Soteras, Secretària de la Corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”   

(...) 
 

Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament d’Igualada als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres 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”, per un import d’1.302.677,43 € 
IVA inclòs (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. Actualment la carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2113 a la que s’adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Ribes 

amb el de les Roquetes dins el TM de Sant Pere de Ribes Actualment, es troba 
executat un itinerari per vianants i bicicletes en el tram entre el nucli urbà de Ribes 
i l’accés a Puigmoltó, i en el tram entre la C-32 i el nucli de les Roquetes. Queda 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

per tant, pendent d’execució el tram intermedi entre els PK 1+200 i 2+300 per 
completar tot el tram d’itinerari per a vianants i ciclistes entre els dos nuclis 
esmentats. 

 
3. La carretera BV-2113 és la via més directa per connectar aquests dos nuclis 

urbans. En l’actualitat no es disposa d’un espai adequat en els seus marges 
perquè els vianants i les bicicletes puguin transitar amb seguretat. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-2113 

mitjançant l’execució d’un itinerari per a vianants i bicicletes segregat de la via 
principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris del carril mitjançant la disposició 
de barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat 
entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants i bicicletes. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari 

de l’actuació. 
 

6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat 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” per un import total de 1.302.677,43 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

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

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

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-2113 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants i bicicletes 
segregat de la via principal protegit, que garanteixi la seguretat dels usuaris i 
incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les 
obres d’ Itinerari de vianants a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la 
rotonda de la C-32. TM de Sant Pere de Ribes. 

 
9. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes considerant que 

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

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

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

 
12. Es valora l’import de l’actuació en un total d’1.302.677,43 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
 

 1.171.535,75 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 399.142,23 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022. 

 
o 772.393,52 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

  

 131.141,68 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, 
dels quals: 

 
o 44.679,97 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022. 

 
o 86.461,71 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
13. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta al seu municipi per l’import anteriorment 
indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
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corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
14. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

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

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

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

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

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu a l’execució de les obres 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”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es 
transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
RELATIU A LES OBRES 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” 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
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AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, i assistida pel secretari de la corporació, Sr. 
Santiago Blanco Serrano.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2113 a la que s’adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Ribes amb 

el de les Roquetes dins el TM de Sant Pere de Ribes Actualment, es troba executat un 
itinerari per vianants i bicicletes en el tram entre el nucli urbà de Ribes i l’accés a 
Puigmoltó, i en el tram entre la C-32 i el nucli de les Roquetes. Queda per tant, pendent 
d’execució el tram intermedi entre els PK 1+200 i 2+300 per completar tot el tram 
d’itinerari per a vianants i ciclistes entre els dos nuclis esmentats. 

 
3. La carretera BV-2113 és la via més directa per connectar aquests dos nuclis urbans. En 

l’actualitat no es disposa d’un espai adequat en els seus marges perquè els vianants i les 
bicicletes puguin transitar amb seguretat. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-2113 

mitjançant l’execució d’un itinerari per a vianants i bicicletes segregat de la via principal, 
que garanteixi la seguretat dels usuaris del carril mitjançant la disposició de barreres de 
seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el 
trànsit de vianants i bicicletes. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari de 

l’actuació. 
 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
s’ha redactat 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” 
per un import total de 1.302.677,43 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

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

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

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera  

BV-2113 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants i bicicletes segregat 
de la via principal protegit, que garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, 
tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres d’ Itinerari de vianants 
a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. TM de Sant 
Pere de Ribes. 
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9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ... 

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres 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”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.302.677,43 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Execució de les obres 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”, redactada per l’Oficina Técnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 1.302.677,43 EUR (IVA 
inclòs), dels quals: 

 

 1.171.535,75 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 399.142,23 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 

 
o 772.393,52 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

  

 131.141,68 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 44.679,97 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 
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o 86.461,71 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la certificació 
final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

 
- La contractació d’aquestes obres. 

 
- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) 
de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament així com de les seves modificacions. 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 

urbanitzable. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera. 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada de la BV-2113 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 131.141,68 EUR. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l’acabament 
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
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No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durà a terme la gestió integral de l’expropiació del 
terreny de titularitat privada en Sòl Urbà (SUC) que resulta afectat per les obres de 
referència, i d’acord amb el projecte aprovat definitivament. Talment, es procedirà a la 
posada a disposició dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres, i una vegada 
s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades, procedir 
a la mutació demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica 
que resultés compatible amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
TM. SANT PERE DE RIBES 
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Quant als terrenys de titularitat pública municipal i de qualsevol naturalesa que puguin 
resultar afectats és durà terme, igualment, la posada a disposició dels terrenys necessaris 
per a l’execució de les obres, i una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les 
obres hagin estat recepcionades procedir a la mutació demanial/cessió i/o autorització, si 
s’escaiés, per un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes conservarà tots els elements d’urbanització que 
estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ 
aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes i tanques de l’itinerari 
- Calçada, senyalització horitzontal i vertical i mesures de seguretat viària en vials 

municipals. 
 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes conservarà tots els elements d’urbanització dins del 
seu terme municipal que es detallen a continuació: 

 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Instal·lacions semafòriques. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
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de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
  
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Abigail Garrido Tinta, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament; Santiago Blanco Serrano, secretari de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
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Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Reurbanització de la travessera B-224z (c/Major) entre PK 
15+900 i el PK 16+250, TM Masquefa” (Exp. núm. 2018/18181).- 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. Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat en general 

amb la creació d’un espai d’ús prioritari per als vianants, a la carretera B-224z entre 
els PK 15+900 i PK 16+250, al seu pas pel nucli de Masquefa, ja que actualment, la 
travessera de la B-224z és un espai de concentració social i comercial que no 
disposa de voreres accessibles i presenta estrenyiments per la presència de serveis 
i aparcaments, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha 
procedit a la redacció del projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera 
B-224z (c/Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa”. Que per acord 
de Junta de Govern de data 13 de gener de 2022 (AJG 1-2022), es va aprovar 
inicial i definitivament el projecte constructiu de referència.  

 
2. Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 

contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible de l’augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han revisat els preus del projecte i s’han 
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actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat 
de referència. 
 

3. Que l'expedient de l’esmentat projecte modificat d’obres, té un pressupost 
d’execució d’un milió set-cents vint-i-sis mil tres-cents setanta-tres euros amb 
cinquanta-un cèntims (1.726.373,51 EUR) IVA exclòs. Que aplicant el 21% de 
l’IVA (362.538,44 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
(2.088.911,95 EUR). Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració 
és de (2.088.911,95 EUR), IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha 
estat previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació.   

 
4. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
8. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels 
projectes. 
 
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 al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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. 
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el projecte modificat de “Reurbanització de la 
travessera B-224z (c/Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250, TM Masquefa” amb 
un pressupost d’un milió set-cents vint-i-sis mil tres-cents setanta-tres euros amb 
cinquanta-un cèntims (1.726.373,51 EUR) IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(362.538,44 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 2.088.911,95 EUR. 
Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
(2.088.911,95 EUR), IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació.   

  
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte modificat, que es 
determina en virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament de Masquefa.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(66d120fce1f46b7ad7bb) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 CARLOS FREIRE DE LA CORTE /  07/07/2022, 12:12 
 num:37354-0 
Tècnic/a del Servei Promotor  Anna Salamero Sansalvado (SIG)  21/07/2022, 07:55 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  22/07/2022, 12:56 
Coordinador/a matèria Vicente Izquierdo Camon (SIG)  25/07/2022, 14:05 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels 
Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i Pruit” (Exp. núm. 2019/17313).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 

https://seuelectronica.diba.cat/


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Amb l’objectiu de definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 
necessàries per a la construcció d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5208 al 
T.M. de Rupit i Pruit a fi d’incentivar la mobilitat a peu entre el Pont dels Tres Ulls i 
la zona esportiva i també facilitar l’accés al camí de La Sala, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la redacció del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont 
dels Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i Pruit”. Que per acord de Junta de 
Govern de data 11 de novembre de 2021 (AJG 679-2021), es va aprovar inicial i 
definitivament el projecte constructiu de referència.  

 

2. Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 
contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible del augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han revisat els preus del projecte i s’han 
actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat 
de referència. 

 

3. Que l'expedient de l’esmentat projecte modificat d’obres, té un pressupost 
d’execució de quatre-cents setanta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros amb vint-i-
dos cèntims  (476.982,22 EUR)  IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(100.166,27 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 577.148,49 EUR, 
i una partida per a expropiacions de 12.014,07 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 589.162,56 EUR, IVA inclòs. Talment, 
informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost d’aquesta 
Corporació.   

 

4. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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7. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
8. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels 
projectes. 
 
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 al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
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En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al BOPB de data 
31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el projecte modificat de “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i 
Pruit” amb un pressupost de quatre-cents setanta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros 
amb vint-i-dos cèntims  (476.982,22 EUR) IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(100.166,27 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 577.148,49 EUR, i 
una partida per a expropiacions de 12.014,07 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 589.162,56 EUR, IVA inclòs. Talment, informem 
que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost d’aquesta Corporació.   
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte modificat, que es 
determina en virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament de Rupit i Pruit.” 
 

Documents vinculats 
 

Projecte(9f23a46ff37fb13b6955) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ANTONIO GIL (R: B66598863) 05/07/2022, 03:46 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)  19/07/2022, 09:27 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  20/07/2022, 12:02 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  25/07/2022, 14:24 

 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Urbanització de la vorera i talús de la carretera BV-2002 PK 
6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas a Sant Boi de Llobregat. TM. Sant Boi de 
Llobregat” (Exp. núm. 2021/0991).- 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. Amb l’objectiu de definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 
necessàries per l’execució de les obres d’urbanització de la vorera i talús de la 
carretera BV-2002 PK 6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas definint tècnicament i 
valorant econòmicament les actuacions proposades. L’àmbit d’actuació es troba al 
tram de la carretera BV-2002 aproximadament al PK 6+800, al terme municipal de 
Sant Boi de Llobregat. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la 
Diputació de Barcelona promou el present projecte constructiu “Urbanització de la 
vorera i talús de la carretera BV-2002 PK 6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas 
a Sant Boi de Llobregat. TM. Sant Boi de Llobregat”. Que per acord de Junta de 
Govern de data 27 de gener de 2022 (AJG 34-2022), es va aprovar inicial i 
definitivament el projecte constructiu de referència.  

 

2. Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 
contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible del augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han de revisat els preus del projecte i s’han 
actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat 
de referència. 
 

3. Que l'expedient de l’esmentat projecte modificat d’obres, té un pressupost 
d’execució de dos-cents cinquanta-sis mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims (256.844,53 EUR) IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(53.937,35 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 310.781,88 EUR. 
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Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
310.781,88 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació.   

  

4. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 

8. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 

Fonaments de dret 
 

En virtut del que disposa l’article 42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels 
projectes. 
 

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 al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 

En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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 modificat d’“Urbanització de la vorera i 
talús de la carretera BV-2002 PK 6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas a Sant Boi 
de Llobregat. TM. Sant Boi de Llobregat” dos-cents cinquanta-sis mil vuit-cents 
quaranta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (256.844,53 EUR) IVA exclòs. Que 
aplicant el 21% de l’IVA (53.937,35 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total 
de 310.781,88 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
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de 310.781,88 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació.   
 

Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte modificat, que es 
determina en virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Boi Llobregat.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(6398c361c2b7fd004c99) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 HERNANDEZ CASELLAS PERE -  30/06/2022, 15:18 
Tècnic/a del Servei Promotor  Anna Salamero Sansalvado (SIG)  21/07/2022, 07:54 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  22/07/2022, 12:47 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  25/07/2022, 14:03 
 

43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Ampliació del pont de la carretera C‐1411a sobre el 
Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895. TM de Castellbell i el Vilar”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/14774).- 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 “Ampliació del pont de la carretera C‐1411a 

sobre el Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895. TM de Castellbell i el Vilar” 
és definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries per a 
l’ampliació del pont de la carretera C‐1411a sobre el Llobregat, del PK 13+742 al 
PK 13+895 al TM de Castellbell i el Vilar. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució d’un 

milió cinc-cents catorze mil nou-cents trenta-sis euros amb dos cèntims 
(1.514.936,02 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (318.136,56 EUR), 

https://seuelectronica.diba.cat/
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resulta tenir un pressupost d’execució total de 1.833.072,58 EUR, i una partida de 
valoració d’expropiacions de 15.741,81 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 1.848.814,39 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 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte, la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. CASTELLBELL I EL VILAR 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 
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SERVITUDS 
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OCUPACIÓ 
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1 XXX Rústica  07 01 400  24         SNU 

2 BENJAC, S.A Rústica  04 61 18        42   SNU 
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DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 

C
L
A
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S
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SERVITUDS 
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OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
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A
E
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I 
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V
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L
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S
E

R
V

E
IS

 

3 PASERPRO, SL Rústica 04 57 79        249 
 

SNU 

4 XXX Rústica  04 48 298   77 90 353 SNU 

5 PASERPRO, SL Rústica 11 58 121   140 55 530 SNU 

6 PASERPRO, SL Rústica 11 71 46    249  SUC 

7 PASERPRO, SL Rústica  11 54    31  160 SNU 

8 BENJAC, S.A Rústica 4 9022 15    47  SNU 

12 BENJAC, S.A    11    54  SUC 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. CASTELLBELL I EL VILAR 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A
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U
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P
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E
L
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Rústica 11 9022 
 

41 SNU 

10 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Rústica  10 9042 
 

 132 SNU 

11 
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Rústica 11 9012  69 SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats.  

 
9. Que atenent 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 
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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 al·legacions 
davant d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, 

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
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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 al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
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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 “Ampliació del pont de la 
carretera C‐1411a sobre el Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895. TM de 
Castellbell i el Vilar”, d’un milió cinc-cents catorze mil nou-cents trenta-sis euros 
amb dos cèntims (1.514.936,02 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(318.136,56 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 1.833.072,58 EUR, i 
una partida de valoració d’expropiacions de 15.741,81 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 1.848.814,39 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.   
 
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 
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electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu electrònica de la 
corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà consultar 
telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu 
electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 

Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 

Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Castellbell i el Vilar, 
fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en un dels 
diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i 
dels ajuntaments, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

TM. CASTELLBELL I EL VILAR 
 

DADES AFECTATS 
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1 XXX Rústica  07 01 400  24         SNU 

2 BENJAC, S.A Rústica  04 61 18        42   SNU 

3 PASERPRO, SL Rústica 04 57 79        249 
 

SNU 

4 XXX Rústica  04 48 298   77 90 353 SNU 

5 PASERPRO, SL Rústica 11 58 121   140 55 530 SNU 

6 PASERPRO, SL Rústica 11 71 46    249  SUC 

7 PASERPRO, SL Rústica  11 54    31  160 SNU 

8 BENJAC, S.A Rústica 4 9022 15    47  SNU 

12 BENJAC, S.A    11    54  SUC 

 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
TM. CASTELLBELL I EL VILAR 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Rústica 11 9022 
 

41 SNU 

10 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Rústica  10 9042 
 

 132 SNU 

11 
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Rústica 11 9012  69 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.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(b29ac5f4856eb571b0d9) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 MANUEL REVENTOS (R: B60907037) 29/06/2022, 13:27 
 GUARDIA TOMAS JAUME -  29/06/2022, 13:29 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  15/07/2022, 09:48 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  15/07/2022, 14:36 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  18/07/2022, 12:16 
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44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1031, pk 18+450 al 
18+600. TM Igualada”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2020/5188).- 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 a la carretera BV-1031, 
pk 18+450 al 18+600. TM Igualada” és la definició de les obres necessàries per a 
la formació de l’itinerari de vianants. S’aprofita l’actuació per millorar l’amplada de 
la calçada de la carretera BV-1301 i l’ajustament de les dues corbes en forma de 
“S” en el tram. Altres actuacions a desenvolupar són la millora del drenatge, la 
senyalització i les barreres de seguretat en l’àmbit d’actuació. Com a precepte 
bàsic en la definició del projecte s’adopta la solució que permet un bon acord amb 
la seguretat i el confort dels usuaris de la carretera.  

 

2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de 
quatre-cents mil cent quaranta-un euros amb vint-i-tres cèntims (400.141,23 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (84.029,66 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 484.170,89 EUR, i una partida de valoració 
d’expropiacions de 5.271,01 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 489.441,90 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 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
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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: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. ÒDENA 
 

DADES AFECTATS 
DADES 
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3 XXX 
Rústica -
Conreu 

secà 
11 87 288,50           SNU 

4 HIERROS SAIZ, SL 
Rústica - 
Ametller 

secà 
11 88 55,00           SNU 

7 XXX 
Rústica -
Conreu 

secà 
11 75 94,00        153,00   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. IGUALADA 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Matoll 3 21 225,50  SNU 

5bis AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Matoll 3 30 13,40   SNU 

6 AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Pastures 3 12 494,00   SNU 
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TM. ÒDENA 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
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URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 
ENS ABASTAMENT AIGÜES TER 
LLOBREGAT 

Rústica - 
Ametller secà 

11 74  166,50 SNU 

2 
ENS ABASTAMENT AIGÜES TER 
LLOBREGAT 

Rústica - Conreu 
secà 

11 119  226,00 SNU 

9 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Rústica - Via de 
comunicació 

11 9013 110,00 85,00 SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats.  

 
9. Que atenent 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 al·legacions 
davant d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 
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11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, 

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 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 
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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 a la 
carretera BV-1031, pk 18+450 al 18+600. TM Igualada”, amb un pressupost 
d’execució de quatre-cents mil cent quaranta-un euros amb vint-i-tres cèntims 
(400.141,23 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (84.029,66 EUR), resulta 
tenir un pressupost d’execució total de 484.170,89 EUR, i una partida de valoració 
d’expropiacions de 5.271,01 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 489.441,90 EUR, IVA inclòs. Així mateix, conté l’estudi de 
seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el BOPB, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis 
electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu electrònica de la 
corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà consultar 
telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al termes municipals d’Igualada i Òdena, 
fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en un dels 
diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i 
dels ajuntaments, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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3 XXX 
Rústica -
Conreu 

secà 
11 87 288,50           SNU 

4 HIERROS SAIZ, SL 
Rústica - 
Ametller 

secà 
11 88 55,00           SNU 

7 XXX 
Rústica -
Conreu 

secà 
11 75 94,00        153,00   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. IGUALADA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 
AFECTADES (m2 ) 

DADES 
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(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 

/CONCESSIÓ 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Matoll 3 21 225,50  SNU 

5bis AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Matoll 3 30 13,40   SNU 

6 AJUNTAMENT D'IGUALADA Rústica -Pastures 3 12 494,00   SNU 
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TM. ÒDENA 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 
AFECTADES (m2 ) 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 
ENS ABASTAMENT AIGÜES TER 
LLOBREGAT 

Rústica - 
Ametller secà 

11 74  166,50 SNU 

2 
ENS ABASTAMENT AIGÜES TER 
LLOBREGAT 

Rústica - Conreu 
secà 

11 119  226,00 SNU 

9 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Rústica - Via de 
comunicació 

11 9013 110,00 85,00 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.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 

 
Projecte(eba77813622818228c2b) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 PAU TORRADES (R: B65004970) 30/06/2022, 15:12 
 RODRIGO DEL POZO (R: B61071049) 01/07/2022, 13:07 
Tècnic/a del Servei Promotor  Francisca Barroso Torrado (SIG)  04/07/2022, 20:05 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  12/07/2022, 12:33 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  13/07/2022, 13:20 

 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “d'Itinerari de vianants a la carretera BV-5001, entre Ca 
l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. T.M. Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès” (Exp. núm. 2020/8743).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
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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. Amb l’objectiu de definir tècnicament i valorar econòmicament les obres per a 
l’execució d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5001 en el tram entre 
Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, a fi d’incentivar la mobilitat tant 
obligada com d’oci i lleure, a peu, entre Ca l’Ametller i l’enllaç a la BP-5002, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha redactat el 
present projecte constructiu.  

 

2. Que l'expedient del projecte d’obres té un pressupost d’execució de tres-cents 
trenta-set mil nou-cents setanta-dos euros amb vuit cèntims (337.972,08 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (70.974,14 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 408.946,22 EUR, i una partida de valoració 
d’expropiacions de 70.146,45 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement 
de l’Administració és de 479.092,67 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i 
salut. D’altra banda, informem que el pressupost no ha estat previst en el 
pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  

 

3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS),  en quant al Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 

 

5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de 
projectes. 

 

6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 

7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com 
del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte, la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM VILANOVA DEL VALLÈS 
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3 VILANOVA DEL VALLÈS PARK, SL Rústica 6 37 492,45     
 

 143,49 
 

SNU 

4 QUINTANARRAYA REAL ESTATE SLU Rústica 6 29 40,00 
 

     20,00 
 

SNU 

6 VILANOVA DEL VALLÈS PARK, SL Rústica 6 9 1736,43       1819,54   SNU 

7 
AGRÀRIA DE VILANOVA DEL VALLÈS, 
SCCL 

Rústica 6 27 301,12       0,00   SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. VILANOVA DEL VALLÈS 
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/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Rústica 6 9004 
  

90,42 
 

SUNC  

5 
AJUNTAMENT DE 
VILANOVÀ DEL VALLÈS    

 291,38  
 

112,97   SUD 

 

TM. MONTORNÈS DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES (m2 ) 
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1 
AJUNTAMENT DE  
MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
  

401,80 
 

98,15 
 

SUNC  

1bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA      

93,55   SUNC 
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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 atenent 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 al·legacions 
davant d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, 

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
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En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 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 “d'Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5001, entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. T.M. Montornès 
del Vallès i Vilanova del Vallès”, amb un pressupost d’execució de tres-cents 
trenta-set mil nou-cents setanta-dos euros amb vuit cèntims (337.972,08 EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (70.974,14 EUR), resulta tenir un pressupost 
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d’execució total de 408.946,22 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 
70.146,45 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
479.092,67 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. D’altra banda, informem 
que el pressupost no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta corporació.   
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el BOPB, al Tauler d’anuncis de l’ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis 
electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu electrònica de la 
corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà consultar 
telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal pel citat projecte i situats al termes municipals corresponents, fent-
ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà 
de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en un dels diaris de més 
circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels 
ajuntaments, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM VILANOVA DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
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3 VILANOVA DEL VALLÈS PARK, SL Rústica 6 37 492,45     
 

 143,49 
 

SNU 

4 
QUINTANARRAYA REAL ESTATE 
SLU 

Rústica 6 29 40,00 
 

     20,00 
 

SNU 

6 VILANOVA DEL VALLÈS PARK, SL Rústica 6 9 1736,43       1819,54   SNU 

7 
AGRÀRIA DE VILANOVA DEL 
VALLÈS, SCCL 

Rústica 6 27 301,12       0,00   SNU 

 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
TM. VILANOVA DEL VALLÈS 

 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES (m2 ) 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Rústica 6 9004 
  

90,42 
 

SUNC  

5 
AJUNTAMENT DE 
VILANOVÀ DEL VALLÈS    

 291,38  
 

112,97   SUD 

 

TM. MONTORNÈS DEL VALLÈS 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES (m2 ) 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

1 
AJUNTAMENT DE  
MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
  

401,80 
 

98,15 
 

SUNC  

1bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA      

93,55   SUNC 

 
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(bc282cf58df3771e7ea2) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ANTONIO GIL (R: B66598863) 05/07/2022, 04:19 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)  05/07/2022, 13:01 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  12/07/2022, 07:18 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  18/07/2022, 14:00 

 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Actuacions de pacificació viària a la travessera BP- 2427, 
entre el PKi 3+600 fins al PKf 3+740 al seu pas pel nucli dels Casots. TM 
Subirats” (Exp. núm. 2021/6374).- 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. Amb l’objectiu de definir tècnicament i econòmicament les obres necessàries per a 

la pacificació viària a la travessera BP- 2427 al seu pas pel nucli dels Casots al TM 
de Subirats, entre el PKi 3+600 fins al PKf 3+740, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la redacció del projecte constructiu 
“Actuacions de pacificació viària a la travessera BP- 2427, entre el PKi 3+600 
fins al PKf 3+740 al seu pas pel nucli dels Casots. TM Subirats”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de cent trenta-sis 

mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb dos cèntims (136.388,02 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (28.641,48 EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 165.029,50 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 165.029,50 EUR, IVA inclòs. Així mateix, informem que no ha 
estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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5. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 

no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
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En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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 “Actuacions de pacificació 
viària a la travessera BP- 2427, entre el PKi 3+600 fins al PKf 3+740 al seu pas pel 
nucli dels Casots. TM Subirats” amb un pressupost de cent trenta-sis mil tres-cents 
vuitanta-vuit euros amb dos cèntims (136.388,02 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 
21% de l’IVA (28.641,48 EUR), resulta tenir un pressupost total de 165.029,50 EUR. 
Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 165.029,50 EUR, 
IVA inclòs. Talment, informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 
d’aquesta corporació.  
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Subirats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(daeb892ff79489fbd101) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 JOSEP SOLER BARCELO /  15/07/2022, 16:11 
 num:14581-5 
Tècnic/a del Servei Promotor  Anna Salamero Sansalvado (SIG)  21/07/2022, 12:08 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  22/07/2022, 13:49 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  25/07/2022, 14:06 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar 
l’expedient del “Projecte per a la portada d’aigua municipal al Castell de 
Montesquiu” (Exp. núm. 2022/0019136).- 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: 
 
“Des del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres s’ha proposat 
l’aprovació del “Projecte per a la portada d’aigua municipal al Castell de Montesquiu” 
amb un pressupost de dos-cents noranta-dos mil dos-cents cinquanta-nou euros amb 
setze cèntims (292.259,16 €), IVA exclòs, que més el 21% en concepte d’IVA per 
import de seixanta-un mil tres-cents setanta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims 
(61.374,42 €), resulta un pressupost total de tres-cents cinquanta-tres mil sis-cents 
trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (353.633,58 €), IVA inclòs, i que conté, 
entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un 
període de 30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, amb la qual cosa es donarà compliment 
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 
 
L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es podrà 
procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 
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Vist l'apartat 3.1.d) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, atès que no està previst al pressupost del 2022. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap del 
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern, per delegació del Ple, els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte per a la portada d’aigua municipal al Castell 
de Montesquiu” amb un pressupost de dos-cents noranta-dos mil dos-cents cinquanta-
nou euros amb setze cèntims (292.259,16 €), IVA exclòs, que més el 21% en concepte 
d’IVA per import de seixanta-un mil tres-cents setanta-quatre euros amb quaranta-dos 
cèntims (61.374,42 €), resulta un pressupost total de tres-cents cinquanta-tres mil sis-
cents trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (353.633,58 €), IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segon. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(dc0caf1ae1ee56960937) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 NEUS MONTERO VILAR  04/07/2022, 09:05 
 SALVADOR GRAUS MARCH 04/07/2022, 11:33 
Responsable directiu Servei Promotor Juana Rosalia Barber Rosado (SIG) 02/08/2022, 09:32 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 
amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector 
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cultural que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, durant l’any 2022, per un import de 126.536 € (Exp. núm. 2022/11656).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus 

objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió 
artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir 
suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de 
dinamització, impuls, foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i 
les arts visuals, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, 
mitjançant el recolzament de fires, mostres, mercats i festivals de referència, els 
quals es considera que tenen un caràcter excepcional com a mostra 
representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, i ofereixen un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o 
àmbit concret i tenen una direcció artística professional. 

 
2. Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que 

permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i 
supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i 
formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 

 
3. En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 

diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector 
de les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte 
econòmic i social ocasionat, i alhora ajudin a impulsar la recuperació dels 
esdeveniments de difusió artística de referència dins del nostre àmbit provincial. 

 

4. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb 
la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte d’aquesta 
subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o 
festivals de referència, incloent actuacions inicialment previstes que no es puguin 
realitzar o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització 
hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el 
motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions 
en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les 
autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública 
per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

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

 

2. Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 

 

3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 9 de juny 
de 2022 (registre d’acords 417/22), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència 
organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen 
el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2022, per un import màxim de quatre-cents cinc mil euros (405.000.- EUR). 

 

4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020) es va publicar en data 14 de juny de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 632615.  

 

5. Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 

 

6. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que es va celebrar el dia 27 de juliol de 2022. 

 

7. Vist l’informe emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 
Serveis de Cultura de data 25 de juliol de 2022 en què valora les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 

 
8. Atès que la clàusula onzena de la convocatòria estableix un pressupost màxim de 

QUATRE-CENTS CINC MIL EUROS (405.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46200, tot i que depenent dels ens beneficiaris 
també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries 
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G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 de l’exercici 
2022. 

 
9. Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació 

pressupostària G/40103/33410/46200 és inferior a la prevista inicialment en 
benefici de les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 es fa necessari el reajustament 
entre les quatre aplicacions pressupostàries inicialment aprovades per acord de la 
Junta de Govern de data 9 de juny de 2022. 

 
10. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
11. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
12. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la concessió de subvencions en 
el marc de la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, 
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022 (número convocatòria 
202220225120013323) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
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Fires, mostres i mercats de referència:  
 

NIF Entitat Nom del projecte 
Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

P5829901G 
Organisme Autònom 
de Fires i Mercats 
de Vic (OFIM) 

Mercat de Música 
Viva de Vic 

95 825.900,00 € 30.000 €* 

G64329378 

Fundació 
Mediterrània, Fira 
d’espectacles d’arrel 
tradicional 

25a Fira Mediterrània 
de Manresa - 
programació artística 

90 418.150,00 € 30.384 € 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

Mostra Igualada. Fira 
d'Espectacles 
Infantils i Juvenils 

70 312.135,99 € 25.000 €* 

 
*Quantitat sol·licitada per l’entitat. 

 

Festivals de referència:  
 

NIF Entitat Nom del projecte 
Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

G58117847 
Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals 
de Terrassa 

41 Festival Jazz 
Terrassa 

55 235.800,00 € 15.000 €* 

G63436430 
Rialles 
Espectacles 
Infantils i Juvenils 

elPetit 2022 53 155.000,00 € 15.384 € 

G64070592 

Fundació Sitges 
Festival 
Internacional de 
Cinema de 
Catalunya  

55 Edició del SITGES - 
Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de 
Catalunya 

100 2.220.162,04 € 50.000 €* 

B66205014 Sun Music Bcn, SL  CanetRock 2022 40 940.204,68 € 20.384 € 

A08808461 
Badalona 
Comunicació SA 

FILMETS Badalona 
Film Festival 

81 254.873,82 € 20.000 €* 

B66014218 
Sitback 
Produccions SL 

Vida Festival 2022 60 1.688.000,00 € 30.384 € 

G65533556 
Associació 
Fotogràfica 
EspaiFoto  

Festival Internacional 
de Fotografia Analògica 
Contemporània 
Revela'T (2022) 

60 165.000,00 € 15.384 € 
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NIF Entitat Nom del projecte 
Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

B64005911 
Grisart Fotografia 
SLU 

Festival Panoràmic 
Granollers, de cinema, 
fotografia i més 

52 173.000,00 € 15.384 € 

B63142848 
Viladecans 
Qualitat SL 

33è Festival 
Internacional de Teatre 
i Animació al Carrer de 
Viladecans / 8è Espai 
de Carrer 

83 215.207,15 € 20.384 € 

B65047375 No Sonores SL 
Festival Petits 
Camaleons 2022 

65 355.525,83 € 15.000 €* 

G62183702 
VINSEUM Museu 
de les Cultures del 
Vi de Catalunya  

MOST Festival 
Internacional de 
Cinema del Vi 

40 161.931,53 € 15.384 € 

G62923032 
Fundació Privada 
Palau 

Festival Poesia i + 50 153.300,00 € 15.384 € 

P0807200A 
Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

19è Festival 
Internacional de 
Pallassos de Cornellà 
Memorial Charlie Rivel 

79 487.700,00 € 20.384 € 

P0827900B 
Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT_Terrassa 
Noves Tendències 
2022 

41 501.273,80 € 20.384 € 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

FIMPT (Festival 
Internacional de Música 
Popular Tradicional) 

45 141.824,50 € 15.384 € 

P0819900B 
Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

Festival Altaveu 52 166.700,00 € 15.384 € 

 
*Quantitat sol·licitada per l’entitat. 

 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits per no ser objecte de la 
convocatòria incomplint algun dels requisits establerts a la base segona de la mateixa, 
i per l’incompliment de tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona segons la base cinquena de la convocatòria: 
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NIF Entitat Nom del projecte Requisit incomplert 

G05284112 
Associació 
Vegana de 
Catalunya 

Vegan Fest 
Catalunya 

 Festival amb un pressupost igual o 
superior a 100.000 € 

 Realitzar un mínim de 10 propostes 
artístiques 

 Tenir una trajectòria consolidada de com 
a mínim 5 anys (sense incloure l’edició 
del 2022) 

G64256340 

Associació 
Cultural 
Acampada 
Jove 

Festival Acampada 
Jove 

 Tenir el domicili social en un municipi de 
la demarcació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o 
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, segons estableix la 
convocatòria atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Les sol·licituds presentades han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts. 
 
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 40 punts per a les 
fires, mostres i mercats de referència, i una puntuació total igual o superior a 35 punts en el 
cas de festivals de referència, les quals han estat considerades estimades per valoració més 
alta i suficiència de recursos, tal i com estableix la base 10 de la convocatòria i les bases 
específiques. 

 
1. Criteris per valorar les fires, mostres i mercats de referència  
 

a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 
45 punts), s’ha valorat: 

 
a.1) Número de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat (fins a 35 

punts): 
 

 Entre 30 i 40 propostes: 10 punts 

 Entre 41 i 50 propostes: 20 punts 

 Entre 51 i 60 propostes: 30 punts 

 Més de 60 propostes: 35 punts 
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a.2) Número de propostes artístiques que s’estrenen en el marc de la mostra, fira i/ 

o mercat (fins a 10 punts): 
 

 Entre 5 i 15 estrenes: 5 punts 

 Més de 15 estrenes:  10 punts 
 

Només s’han comptabilitzat les estrenes absolutes. 
 

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 35 punts), 
s’ha valorat: 

  
b.1) Número d’assistents presencials (fins a 25 punts) : 

 

 Entre 1.000 i 5.000 assistents: 10 punts 

 Entre 5.001 i 10.000 assistents: 15 punts 

 Entre 10.001 i 20.000 assistents: 20 punts 

 Més de 20.000 assistents:  25 punts 
 

No s’han comptabilitzat els assistents no presencials. S’han tingut en consideració els 
assistents presencials de l’any 2022, si ja s’ha celebrat, o en el seu defecte els de la 
darrera edició celebrada. 

 
b.2) Número de professionals acreditats (fins a 10 punts): 
 

 Entre 100 i 500 professionals acreditats: 5 punts 

 Més de 500 professionals acreditats:  10 punts 
 

S’han tingut en consideració el número de professionals acreditats l’any 2022, si ja 
s’ha celebrat, o en el seu defecte els de la darrera edició celebrada. 

 
c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 20 punts) s’ha valorat el 

número d’edicions de l’esdeveniment: 
 

 Entre 16 i 20 edicions: 10 punts 

 Entre 21 i 30 edicions: 15 punts 

 Més de 30 edicions:  20 punts 
 

2. Criteris per valorar els festivals de referència  
 

a) Volum de la programació artística professional del festival de referència (fins a 40 
punts), s’ha valorat: 

 

 Entre 10 i 20 activitats: 10 punts 

 Entre 21 i 30 activitats: 15 punts 

 Entre 31 i 40 activitats: 20 punts 

 Entre 41 i 50 activitats: 25 punts 

 Entre 51 i 60 activitats: 30 punts 
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 Entre 61 i 70 activitats: 35 punts 

 Més de 70 activitats:  40 punts 
  

S’ha computat l’activitat artística professional, en el cas de les arts en viu el número de 
funcions i en el cas de les arts visuals el número d’exposicions o intervencions 
artístiques. En el cas de cinema i curtmetratges s’han computat les sessions que poden 
agrupar diferents projeccions. 
 
Els festivals que tenen lloc a diverses poblacions, només s’ha considerat l’activitat 
artística professional que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de 
Barcelona. 

 
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 35 punts), s’ha valorat:  

 
b.1) Número d’assistents presencials (fins a 25 punts): 

 

 Entre 1.000 i 5.000 assistents: 10 punts 

 Entre 5.001 i 10.000 assistents: 15 punts 

 Entre 10.001 i 20.000 assistents: 20 punts 

 Més de 20.000 assistents:  25 punts 
 

No s’han comptabilitzat els assistents no presencials. S’han tingut en consideració els 
assistents presencials de l’any 2022, si ja s’ha celebrat, o en el seu defecte els de la 
darrera edició celebrada. Els festivals que tenen lloc a diverses poblacions només 
s’han considerat els assistents als municipis de la demarcació de Barcelona, 
exceptuant la ciutat de Barcelona. 

 
b.2) Existència d’activitat adreçada al sector professional (fins a 10 punts): 

 
S’han valorat positivament el festivals que disposen d’un programa d’activitats 
adreçades als professionals del sector (trobades, conferències, tallers, jornades i 
altres). 

 
c) Trajectòria del festival de referència (fins a 25 punts), s’ha valorat el número 

d’edicions de l’esdeveniment: 
 

 Entre 6 i 10 edicions: 5 punts 

 Entre 11 i 15 edicions: 10 punts 

 Entre 16 i 20 edicions: 15 punts 

 Entre 21 i 25 edicions: 20 punts 

 Més de 25 edicions:  25 punts 
 
Les esmentades activitats s’han avaluat d’acord amb els criteris objectius de valoració 
aplicats amb la ponderació indicada en aquest punt i en referència a la informació que es va 
fer constar a la sol·licitud presentada. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades, incloent les actuacions inicialment previstes 
que no es puguin realitzar o que es realitzin en format virtual sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i 
el motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de 
la pandèmia de la COVID-19. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions. 
 
Puntuació de les fires, mostres i mercats de referència:  

 

NIF Entitat Nom del projecte 
Criteris valoració  

Total 
punts a1 a2 b1 b2 c 

P5829901G 
Organisme Autònom 
de Fires i Mercats de 
Vic (OFIM) 

Mercat de Música Viva 
de Vic 

35 10 20 10 20 95 

 
G64329378 

Fundació 
Mediterrània, Fira 
d’espectacles d’arrel 
tradicional 

25a Fira Mediterrània 
de Manresa - 
programació artística 

35 10 20 10 15 90 

P0810100H Ajuntament d'Igualada 
Mostra Igualada. Fira 
d'Espectacles Infantils i 
Juvenils 

20 5 15 10 20 70 

 
Puntuació dels festivals de referència: 
 

NIF Entitat Nom del projecte 

Criteris 
valoració Total 

punts 
a b1 b2 c 

G58117847 
Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals de 
Terrassa 

41 Festival Jazz Terrassa 15 15 0 25 55 

G63436430 
Rialles Espectacles 
Infantils i Juvenils 

elPetit 2022 15 15 8 15 53 

G64070592 

Fundació Sitges 
Festival Internacional 
de Cinema de 
Catalunya  

55 Edició del SITGES - 
Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de 
Catalunya 

40 25 10 25 100 

B66205014 Sun Music Bcn, SL  CanetRock 2022 10 25 0 5 40 

A08808461 
Badalona 
Comunicació SA 

FILMETS Badalona Film 
Festival 

30 20 6 25 81 
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NIF Entitat Nom del projecte 

Criteris 
valoració Total 

punts 
a b1 b2 c 

B66014218 
Sitback Produccions 
SL 

Vida Festival 2022 30 25 0 5 60 

G65533556 
Associació 
Fotogràfica EspaiFoto  

Festival Internacional de 
Fotografia Analògica 
Contemporània Revela'T 
(2022) 

30 20 5 5 60 

B64005911 
Grisart Fotografia 
SLU 

Festival Panoràmic 
Granollers, de cinema, 
fotografia i més 

15 25 7 5 52 

B63142848 
Viladecans Qualitat 
SL 

33è Festival Internacional 
de Teatre i Animació al 
Carrer de Viladecans / 8è 
Espai de Carrer 

35 15 8 25 83 

B65047375 No Sonores SL 
Festival Petits Camaleons 
2022 

40 15 0 10 65 

G62183702 
VINSEUM Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya  

MOST Festival Internacional 
de Cinema del Vi 

20 10 0 10 40 

G62923032 
Fundació Privada 
Palau 

Festival Poesia i + 25 10 0 15 50 

P0807200A 
Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 

19è Festival Internacional 
de Pallassos de Cornellà 
Memorial Charlie Rivel 

35 25 4 15 79 

P0827900B 
Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT_Terrassa 
Noves Tendències 2022 

10 15 6 10 41 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

FIMPT (Festival 
Internacional de Música 
Popular Tradicional) 

10 10 0 25 45 

P0819900B 
Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

Festival Altaveu 10 15 2 25 52 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport segons estableix la convocatòria i les bases 
específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es 
determina de la següent manera: 
 
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determina en relació amb els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la 
següent manera: 
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Pressupost previst de l’esdeveniment de 40 a 74 punts de 75 a 100 punts 

Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 30.000 € 35.000 € 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 35.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determina en relació als 
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment de 35 a 74 punts de 75 a 100 punts 

Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 

Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 25.000 € 

Entre 1.000.001 i 1.500.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.500.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 40.000 € 50.000 € 

 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat, 
s’ha atorgat l’import de la sol·licitud. 
 
Un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, ha 
restat import pendent per assignar (un total de 5.000 €), el qual s’ha distribuït en parts iguals 
entre les sol·licituds estimades amb un import sol·licitat superior al inicialment assignat (un 
total de 13 sol·licituds), tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases 
específiques. Del resultat ha suposat incrementar en 384 € (s’ha arrodonit a la baixa a 
números sencers) més el suport inicialment assignat a les sol·licituds estimades amb un 
import sol·licitat superior al inicialment assignat. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que es proposa atorgar no excedeix, en cap cas, 
del 50% del cost total de l’esdeveniment subvencionat, ni de l’import sol·licitat pel 
beneficiari. 

 
Quart. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
acord de Junta de Govern numero 417 de data 9 de juny de 2022, en la quantia total 
de dos-cents setanta-vuit mil quatre-cents seixanta-quatre euros (278.464.- EUR) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 dels quals dos-cents 
setanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-sis euros (278.456.- EUR) passaran a crèdit 
disponible per poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que correspon en funció dels tipus d’ens beneficiari i vuit euros  
(8.- EUR) tornaran a estar disponibles en l’aplicació pressupostària. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent vint-i-sis mil cinc-cents trenta-sis euros (126.536.- EUR), a càrrec de 
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l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost de despeses de 2022 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 
comptable 

Fires, 
mostres i 
mercats de 
referència 

P5829901G 

Organisme 
Autònom de Fires 
i Mercats de Vic 
(OFIM) 

Mercat de Música 
Viva de Vic 

30.000 € 2203003210.1 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

Mostra Igualada. 
Fira d'espectacles 
infantils i juvenils  

25.000 € 2203003210.2 

Festivals 
de 
referència 

P0807200A 
Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

19è Festival 
Internacional de 
Pallassos de 
Cornellà Memorial 
Charlie Rivel 

20.384 € 2203003210.3 

P0827900B 
Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT- 
Terrassa Noves 
Tendències 2022 

20.384 € 2203003210.4 

P0819900B 
Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

Festival Altaveu 15.384 € 2203003210.5 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

FIMPT (Festival 
Internacional de 
Música Popular 
Tradicional) 

15.384 € 2203003210.6 

TOTAL 126.536 €  
 

Sisè. APROVAR l’autorització de crèdit per un import total de dos-cents setanta-vuit 
mil quatre-cents cinquanta-sis euros (278.456.- EUR), com a conseqüència de la 
redistribució de la quantia que correspon assignar a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

G/40103/33410/46901 Import: 40.384 EUR 
G/40103/33410/47902 Import: 81.152 EUR 
G/40103/33410/48901 Import: 156.920 EUR 

 

previstes inicialment en la convocatòria, condicionat a l’aprovació de la reducció de 
l’autorització de la despesa prevista a l’acord quart. 
 

Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents setanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-sis euros (278.456.- EUR), 
segons els imports i aplicacions pressupostàries següents: 
 

G/40103/33410/46901 Import: 40.384 EUR 
G/40103/33410/47902 Import: 81.152 EUR 
G/40103/33410/48901 Import: 156.920 EUR 
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del pressupost de despeses de 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
següent detall, tot condicionant-ho a l’aprovació de l’autorització de crèdit de l’acord 
anterior: 
 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  
Operació 

comptable 

Festivals de 
referència 

A08808461 
Badalona 
Comunicació , SA 

FILMETS Badalona 
Film Festival 

20.000 € 
Condicionada 
acord sisè 

B63142848 
Viladecans Qualitat 
SL 

33è Festival 
Internacional de 
Teatre i Animació Al 
Carrer de 
Viladecans / 8è 
Espai de Carrer 

20.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/46901 40.384 €  

 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  
Operació 
comptable 

Festivals de 
referència 

B66205014 Sun Music Bcn, SL CanetRock 2022 20.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

B66014218 
Sitback Produccions 
SL 

Vida Festival 2022 30.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

B64005911 
Grisart Fotografia 
SLU 

Festival Panoràmic 
Granollers, de 
cinema, fotografia i 
més 

15.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

B65047375 No Sonores, SL 
Festival Petits 
Camaleons 2022 

15.000 € 
Condicionada 
acord sisè 

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/47902 81.152 €  

 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  
Operació 

comptable 

Fires, 
mostres i 
mercats de 
referència 

G64329378 

Fundació 
Mediterrània, Fira 
d'espectacles d'arrel 
tradicional 

25a Fira Mediterrània 
de Manresa - 
programació artística 

30.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

Festivals de 
referència 

G58117847 
Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals 
de Terrassa 

41 Festival jazz 
Terrassa  

15.000 € 
Condicionada 
acord sisè 

G63436430 
Rialles Espectacles 
Infantils i Juvenils  

elPetit 2022 15.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

G64070592 

Fundació Sitges, 
Festival Internacional 
de Cinema de 
Catalunya  

55 Edició del SITGES 
- Festival 
Internacional de 
Cinema Fantàstic de 
Catalunya 

50.000 € 
Condicionada 
acord sisè 

G65533556 
Associació 
Fotogràfica Espaifoto  

Festival Internacional 
de Fotografia 
Analògica 
Contemporània 
Revela'T (2022) 

15.384 € 
Condicionada 
acord sisè 
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Modalitat NIF ENS Projecte  Import  
Operació 

comptable 

G62183702 
VINSEUM Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya 

MOST Festival 
Internacional de 
cinema del Vi  

15.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

G62923032 
Fundació Privada 
Palau 

Festival Poesia i + 15.384 € 
Condicionada 
acord sisè 

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/48901 156.920 €  

 
Vuitè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 31 de març de 2023, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 

Novè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Desè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la notificació i 
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com recull la 
l’article 14 de la convocatòria.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la revocació definitiva i de manera parcial de la subvenció atorgada a 
l’Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava, en el marc de la convocatòria 
12383/2021, destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2021, per un import de 770 € (Exp. núm. 2021/4082).- 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. En data 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, (número convocatòria 
12383/2021), (registre d’acords 127/2021). 

 
2. En data 30 de juny de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
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sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l'any 2021, (registre d’acords núm. 394/2021). 

 
3. En l’Acord de concessió de subvencions de data 30 de juny de 2021 (registre 

d’acords 394/2021) figura l’atorgament, entre d’altres, de la subvenció següent: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2021 

G59920553 
Associació Cívico Cultural Vic 
Bang Jazz Cava 

10a edició "CAVA D'ISTIU” 2.400 € 

 
4. En data 14 de juliol de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar (registre d’acords 526/2022) la revocació inicial parcial de la subvenció 
abans esmentada i va concedir un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a 
l’Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava, a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació de l’Acord, per què presentés les al·legacions que 
consideres oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per Acord del 
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017).  

 
5. La notificació a l’Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava de l’Acord de Junta 

de Govern de data 14 de juliol de 2022 es va practicar el dia 26 de juliol de 2022 a 
través de la plataforma ENOTUM. El termini d’audiència va finalitzar el dia 17 
d’agost de 2022 (inclòs) sense rebre cap al·legació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al 
BOPB de 9 de maig de 2017), regulen la justificació de les subvencions i, 
concretament, la seva obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte 
justificatiu i la comprovació de l’adequada justificació de la subvenció. 

 

2. L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les 
subvencions concedides. 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022,que atribueix a la Junta de Govern la competència 
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per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, 
per delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no 
està delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la 
revocació dels ajuts no justificats.  

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

 
ACORDS 

 
Primer. REVOCAR definitivament i de manera parcial, per delegació de la Presidència, 
la subvenció següent, per un import total de set-cents setanta euros (770.- EUR):  
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

concedit 
Import 
revocat 

G59920553 
Associació Cívico Cultural 
Vic Bang Jazz Cava 

10a edició "CAVA D'ISTIU” 2.400 € 770 € 

 
concedida per Acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2021 (registre 
d’acords 394/2021), que s’havia d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2021, i justificar com a màxim el 31 de març de 2022 ja que, 
transcorregut el període d’audiència concedit per l’Acord de la Junta de Govern de 
data 14 de juliol de 2022 (registre d’acords 526/2022), no s’han presentat al·legacions 
a la revocació inicialment aprovada. 
 
Segon. REDUIR la despesa disposada per un import total de set-cents setanta euros 
(770.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 del 
pressupost de l’anualitat 2022 mitjançant l’ajustament de valor número 2203901799.  
 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per Acord de Junta de 
Govern núm. 127 de data 25 de març de 2021 que va aprovar a convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2021, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en set-cents setanta euros (770.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901 del pressupost de l’anualitat 2022 tot 
condicionant-ho a l’aprovació de l’ajustament comptable aprovat a l’acord anterior. 

 
Quart. COMUNICAR la revocació definitiva i de manera parcial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions i al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) 
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Cinquè. NOTIFICAR el present Acord a l’Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz 
Cava per al seu coneixement i efectes.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 


