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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2022 

 
El 29 de setembre de 2022, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte 
de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc Verdaguer 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), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-
CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras 
(JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu 
però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyor 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aïda Llauradó Álvarez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG), i el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
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1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 15 de setembre de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

de memoràndum d’entesa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Casa 
Àsia, per establir un marc de col·laboració amb la finalitat d’impulsar el foment 
d’actuacions que contribueixin al millor coneixement entre les societats de la 
regió d’Àsia-Pacífic i la província de Barcelona, promocionant la província de 
Barcelona com a lloc de trobada d’aquestes societats (Exp. núm. 2022/17080). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Civisme als Parcs» 
(Exp. núm. 2022/1816). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació 
de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de 
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de 
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) corresponent al lot 1 (Exp. núm. 
2021/0017872). 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, disminuir el crèdit retingut, 

corresponent a la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al lot 1 
(Campanyes multimèdia - Mitjà imprès), de l’Acord marc per a la selecció de 
diverses empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de 
publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als 
mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 
lots) (Exp. núm. 2021/0017872). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
6. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 38.865,46 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
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2022: Vehicle, mobiliari i estris”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0021128). 

 
7. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.134,54 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2022: Obres (reposició via publica i altres)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0021135). 

 
8. LA TORRE DE CLARAMUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a 
l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Renovació 
de la xarxa d’aigua potable de Pinedes de l’Armengol', al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018955). 

 
9. LA TORRE DE CLARAMUNT. 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 La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Obres de 
reasfaltat dels carrers de Pinedes de l’Armengol”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019545). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.500 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició de hardware i software”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0020882). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 77.154,98 €, a l'Ajuntament d’Òdena, 
per a finançar l'actuació local “Urbanització C/Calaf 2a.fase: i inversions en 
equipaments culturals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0020895) 

 
Programa de Crèdit Local 
 
12. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 31.592,68 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (Exp. núm. 2022/0019153).  

 
13. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 
234.019,88 €, a l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018150).  
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14. PINEDA DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 43.878,73 €, a l'Ajuntament 
de Pineda 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. 2022/0018712).  

 
15. RUBÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 35.790,14 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/00019088).  

 
16. SANT BOI DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 58.504,97 €, a l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0018950).  

 
17. SANT VICENÇ DE CASTELLET. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 20.472,51 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018091).  

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

concedir una subvenció, per import d’11.944,04 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0019411).  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. núm. 
2022/0020150).  

 
Tresoreria 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics dels productes en venda a la botiga del Palau Güell que gestiona 
la Direcció del Palau Güell, de la Gerència de Serveis de Cultura (Exp. núm. 
2021/0000169). 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la 
provisió de banda ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0020331). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb termini de justificació fins 
al 30 d'abril de 2022, per un import de 49.651,46 € (Exp. núm. 2021/0000433). 

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

rectificació de l'error material de l'acord de la Junta de Govern núm. 461, adoptat 
en sessió ordinària de 30 de juny de 2022, relatiu a les concessions del fons de 
prestació "Dispositius i programari per a la millora de l'equipament digital dels 
governs locals", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0011204). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar les obres del 

projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials, any 2022 (5 Lots)”. Procediment obert harmonitzat, amb un únic 
criteri de valoració (Exp. núm. 2021/23825). 

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

projecte constructiu “Urbanització de la carretera B-423 entre els PK 0+190 i PK 
0+450. TM Súria” (Exp. núm. 2020/3272). 

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

projecte constructiu “Nova vorera a la ctra. BV-2152 PK0+090 a PK0+125. Can 
Rosell TM Torrelavit”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2019/6150) . 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar 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” (Exp. núm. 
2021/1321).  
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, en el marc del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2020/19080) 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Reforç 
extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/9003)  

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 

al·legacions presentades i deixar sense efecte dues revocacions inicials, aprovar 
les revocacions definitives totals i parcials, i aprovar diverses revocacions 
inicials, de les subvencions atorgades a diversos ajuntaments, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de Barcelona, 
per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 
2020/0008093). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Fons 
extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, i la revocació 
definitiva d’un dels ajuts, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 
2020/8925). 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació de 
"Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2020/0010099). 
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33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Els 
serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000334). 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000338). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 7 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020058) 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 20 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023, (Exp. núm. 2019/0020051). 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a reduir 

en la quantitat de 1.176,47 €, l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per 
acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i 
incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el 7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020053). 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a reduir 

en la quantitat de 285,70 €, i procedir al tancament de l’aportació fixada per a 
l’any 2021, aprovada per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 
d’abril de 2021 i incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 
2021, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, formalitzat el 
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7 de gener de 2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 
2019/0020057). 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat formalitzat el 7 de gener de 2020, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020052). 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de  29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, formalitzat el 10 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020054). 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el  10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020060).  

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/20062). 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 14 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20055).  
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Gerència de Serveis de Comerç 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva de diversos ajuts atorgats en el marc del fons de prestació 
“Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/569). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

reconeixement de crèdit, i autoritzar i disposar la despesa d’exercicis anteriors 
derivada de la justificació presentada en el marc de l’ajut econòmic de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: “Remodelació 
Masia Can Sunyer” (19/X/278242) a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, concedit per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de 
desembre de 2019, per un import total de 175.000 € (Exp. núm. 2019/20146). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya, contra l'acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 
26 de maig de 2022, de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció 
social, per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/367). 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l'error 

material en el nom del projecte presentat per l'entitat Fundació Privada per a la 
Lluita contra l'Esclerosi Múltiple que ha estat beneficiaria d'una subvenció 
concedida per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 14 de juliol de 
2022, d'aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
núm. 202220225120013143 (Exp. núm. 2022/0003827). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats en el marc de 
la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges 
d'inserció social, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0005853). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 de setembre de 2022.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2022, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de memoràndum d’entesa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Casa Àsia, per establir un marc de col·laboració amb la finalitat d’impulsar el 
foment d’actuacions que contribueixin al millor coneixement entre les societats 
de la regió d’Àsia-Pacífic i la província de Barcelona, promocionant la província 
de Barcelona com a lloc de trobada d’aquestes societats (Exp. núm. 
2022/17080).- 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 
 
Casa Àsia és un consorci creat el 2001 i integrat pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació, la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i 
Madrid. Aquesta institució té la seu a Barcelona i compta amb un centre a Madrid.  
 
La institució té per finalitat contribuir a un millor coneixement i a l'impuls de les 
relacions entre les societats d'Àsia, el Pacífic i Espanya, en l'àmbit institucional, 
econòmic, cultural i educatiu, a més d'apropar i facilitar l'intercanvi de cultures, idees i 
projectes d'interès comú.  
 
Casa Àsia té com un dels seus fins generals promocionar Barcelona com a lloc 
d’encontre entre Europa i Àsia i el Pacífic, facilitant l’apropament institucional, 
empresarial, cultural i social entre els seus països. Posa en marxa activitats amb les 
comunitats asiàtiques residents a casa nostra i col·labora en iniciatives que defensen 
la diversitat i la interculturalitat, entre moltes altres activitats.  
 
La Diputació de Barcelona està compromesa i treballa per fomentar la participació dels 
governs locals de la província de Barcelona en l’escenari europeu i internacional i, per 
aquest motiu, posa a disposició dels governs locals de la província diferents recursos 
de caràcter tècnic, formatiu, econòmic i material. A través del suport de la Direcció de 
Relacions Internacionals, els governs locals de la província impulsen actuacions de 
caràcter internacional, ja sigui la participació en projectes europeus, accions 
d’incidència política, projectes de cooperació descentralitzada o activitats per fomentar 
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una ciutadania informada i compromesa en relació amb els reptes globals, així com 
vincles i aliances amb governs locals d’altres regions del món, per portar a terme, en 
definitiva, iniciatives que contribueixin millorar el desenvolupament sostenible del 
territori. 
 
En aquest marc, la Diputació de Barcelona participa en plataformes internacionals de 
ciutats, com és l’associació mundial de Ciutats i Governs Locals Units, de la qual la 
Diputació n’és membre, que representen un marc que afavoreix l’intercanvi i la 
generació de projectes i iniciatives compartides amb governs locals d’altres regions. 
L’associació Ciutats i Governs Locals Units compta amb diferents seccions regionals 
que promouen la participació de governs locals d’aquestes regions. Concretament, una 
de les seccions regionals és ASPAC, que és la secció que aglutina els governs locals 
de la regió Àsia-Pacífic. 
 
A la vegada, la Diputació de Barcelona també col·labora amb entitats amb seu a la 
província de Barcelona que contribueixen a promoure l’acció internacional de la 
Diputació i dels governs locals de la província. 
 
Finalment, tant a Casa Àsia com a la Diputació de Barcelona els interessa establir un 
marc de col·laboració per al foment d'actuacions i projectes que contribueixin al millor 
coneixement i a les relacions d'índole diversa entre les societats de la regió d'Àsia - 
Pacífic i la província de Barcelona, així com promocionar la província de Barcelona 
com a lloc de trobada entre aquelles societats facilitant l'acostament institucional, 
empresarial, cultural i social. 
 
Per tot això, de conformitat amb la memòria justificativa signada en data 14 de 
setembre de 2022 per part de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, es proposa 
l’aprovació d’un memoràndum d’entesa per establir un marc de col·laboració amb la 
finalitat d’impulsar el foment d’actuacions que contribueixin al millor coneixement entre 
les societats de la regió d’Àsia-Pacífic i la província de Barcelona, promocionant la 
província de Barcelona com a lloc de trobada d’aquestes societats. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, segons el que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Atès que aquest memoràndum expressa la voluntat de les parts per actuar amb un 
objectiu comú però sense la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles 
i, per tant, coincideix, amb la naturalesa i característiques que tenen els protocols 
generals d’actuació o instruments similars, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; 
 
Vist l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, respecte del contingut dels protocols o 
instruments similars.  
 
Vist, en darrer terme, 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 3.4.k) punt 1) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 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 la minuta del memoràndum d’entesa entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Casa Àsia per establir un marc de col·laboració amb la finalitat 
d’impulsar el foment d’actuacions que contribueixin al millor coneixement entre les 
societats de la regió d’Àsia-Pacífic i la província de Barcelona, promocionant la 
província de Barcelona com a lloc de trobada d’aquestes societats, el text literal de la 
qual és el següent: 
 

“MEMORÀNDUM D’ENTESA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI 
CASA ÀSIA”  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona (d’ara 
en endavant “DIBA”) [...] 
I 
d’altra part, el Consorci Casa Àsia, carrer Bolívia 56, 08018 Barcelona (d’ara en endavant 
“Casa Àsia” )  [...] 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona està compromesa i treballa per fomentar la participació dels 

governs locals de la província de Barcelona en l’escenari europeu i internacional i, per 
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aquest motiu, posa a disposició dels governs locals de la província diferents recursos 
de caràcter tècnic, formatiu, econòmic i material. A través del suport de la Direcció de 
Relacions Internacionals, els governs locals de la província impulsen actuacions de 
caràcter internacional, ja sigui la participació en projectes europeus, accions 
d’incidència política, projectes de cooperació descentralitzada o activitats per fomentar 
una ciutadania informada i compromesa en relació amb els reptes globals, així com 
vincles i aliances amb governs locals d’altres regions del món, per portar a terme, en 
definitiva, iniciatives que contribueixin millorar el desenvolupament sostenible del 
territori. 

 
II. En aquest marc, la Diputació de Barcelona participa en plataformes internacionals de 

ciutats, com és l’associació mundial de Ciutats i Governs Locals Units, de la qual la 
Diputació n’és membre, que representen un marc que afavoreix l’intercanvi i la 
generació de projectes i iniciatives compartides amb governs locals d’altres regions. 
L’associació Ciutats i Governs Locals Units compta amb diferents seccions regionals 
que promouen la participació de governs locals d’aquestes regions. Concretament, una 
de les seccions regionals és ASPAC, que és la secció que aglutina els governs locals 
de la regió Àsia-Pacífic. 

 
III. A la vegada, la Diputació de Barcelona també col·labora amb entitats amb seu a la 

província de Barcelona que contribueixen a promoure l’acció internacional de la 
Diputació i dels governs locals de la província. 

 
IV. Casa Àsia està integrat pel Ministeri d’Afers Exteriors. Unió Europea i de Cooperació, a 

través de la Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid. La institució té per finalitat 
contribuir a un millor coneixement i a l'impuls de les relacions entre les societats d'Àsia, 
el Pacífic i Espanya, en l'àmbit institucional, econòmic, cultural i educatiu, a més a més 
d'apropar i facilitar l'intercanvi de cultures, idees i projectes d'interès comú.  

 
V. Casa Àsia té com un dels seus fins generals promocionar Barcelona com a lloc 

d’encontre entre Europa i Àsia i el Pacífic, facilitant el apropament institucional, 
empresarial, cultural i social entre els seus països. Posa en marxa activitats amb les 
comunitats asiàtiques residents a casa nostra i col·labora en iniciatives que defensen la 
diversitat i la interculturalitat, entre moltes altres activitats.  

 
VI. Per tant, a les parts els interessa establir un marc de col·laboració per impulsar el 

foment d'actuacions i projectes que contribueixin al millor coneixement i a les relacions 
d'índole diversa entre les societats de la regió d'Àsia - Pacífic i la província de 
Barcelona, així com promocionar la província de Barcelona com a lloc de trobada entre 
aquelles societats facilitant l'acostament institucional, empresarial, cultural i social. 

  
VII. La minuta del memoràndum d’entesa ha estat aprovada mitjançant acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data [...]. 
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VIII. La Diputació de Barcelona transmetrà el present memoràndum d’entesa al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment 
del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
PACTES 

Primer. Objecte 
 
El present memoràndum d’entesa té com a objecte establir un marc de col·laboració per 
impulsar la promoció d'activitats, dins del marc dels fins generals establerts per Casa Àsia 
en el conveni fundacional i els estatuts del consorci, dirigides al foment d'actuacions i 
projectes que contribueixin al millor coneixement i a les relacions d'índole diversa entre les 
societats de la regió d'Àsia - Pacífic i la província de Barcelona, així com promocionar la 
província de Barcelona com a lloc de trobada entre aquelles societats facilitant l'acostament 
institucional, empresarial, cultural i social, sempre que tinguin un interès públic per a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sota aquest memoràndum, es podran establir instruments específics, entre ells 
subvencions, que recullin les iniciatives i accions vinculades a aquest memoràndum 
d’entesa.  
 
Aquests instruments específics hauran de constar per escrit i descriuran amb precisió els 
objectius, obligacions de cadascuna de les parts, les activitats a realitzar així com les 
assignacions pressupostàries, i hauran de ser objecte d’aprovació prèvia pels procediments 
corresponents de les parts signatàries.  
 
Segon. Comissió de seguiment 
 
La valoració del desenvolupament general del memoràndum d’entesa es realitzarà 
mitjançant la Comissió de seguiment, constituïda a l’efecte i composada per un representant 
de cadascuna de les parts signants.  
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim un cop l’any. 
 
Tercer. Vigència del memoràndum 
 
Aquest memoràndum d’entesa entrarà en vigor a partir de la última de les signatures de les 
parts signatàries i restarà vigent durant els 2 anys següents a la data d’inici de la vigència.  
 
El memoràndum podrà ser prorrogat de forma expressa, prèvia aprovació per cadascuna de 
les parts signatàries.  
 
Quart. Protecció de dades i confidencialitat 
 
Les parts donaran compliment a les previsions a què obliga la legislació aplicable en matèria 
de protecció de dades, i en especial es comprometen a no divulgar la informació de caràcter 
confidencial a que tinguessin accés en ocasió del present memoràndum i a utilitzar-la única i 
exclusivament per els propòsits per la qual va ser proporcionada. 
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Cinquè. Extinció del memoràndum i causes de resolució  
 
El present memoràndum s’extingirà per la realització del seu objecte o per incórrer en causa 
de resolució. 
 
Seran causa de resolució les següents:  
 
a) Per expiració del termini;  
b) Per acord de les parts signats; 
c) De forma unilateral per qualsevol de les parts, per causa justificada, comunicant-la a 

l’altre de forma expressa, amb dos mesos d’antelació.  
 

Sisè. Naturalesa jurídica i resolució de controvèrsies 
 
Aquest memoràndum d’entesa no suposa la formalització de compromisos jurídics concrets i 
exigibles i, per tant, no té la consideració de conveni, de conformitat amb el disposat a 
l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 
108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, 
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest memoràndum haurà de 
tractar de solucionar-se en el sí de la comissió de seguiment i, en darrera instància, davant 
els tribunals de la Jurisdicció contenciosa - administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present memoràndum.” 

 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent al Consorci Casa Àsia.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Civisme als Parcs» 
(Exp. núm. 2022/1816).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Parcs Naturals formada per dotze 

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

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

@xarxadeparcs, de Facebook @xarxadeparcsn i de Twitter @xarxadeparcs i també 
a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius de la Diputació de 
Barcelona, el sorteig «Civisme als Parcs», que pretén promoure el civisme als 
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espais i parcs naturals, incrementar la interacció amb els seguidors dels seus perfils 
socials i aconseguir-ne de nous. 

 
3. La Diputació de Barcelona convida a respondre cinc preguntes relatives a les 

conductes cíviques als espais i parcs naturals a través de la plataforma 
Easypromos. Entre els participants que responguin correctament totes les 
preguntes es farà un sorteig per a triar un únic guanyador/a. 

 
4. El període per participar en el sorteig «Civisme als Parcs» començarà el dimarts 18 

d’octubre de 2022 a les 8 hores i finalitzarà el diumenge 30 d’octubre de 2022 a les 
23.59 hores. 

 
5. La despesa màxima estimada del sorteig «Civisme als Parcs» és de dos-cents 

noranta-cinc euros (295 €) IVA inclòs corresponent a l’import de l’adquisició del 
premi. 

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

ACORD 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques del sorteig 
«Civisme als Parcs», el text literal del qual és el següent: 
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“ Bases del sorteig «Civisme als Parcs» 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Civisme als Parcs» a través dels canals 
corporatius d’Instagram @xarxadeparcs, de Facebook @xarxadeparcsn i de Twitter 
@xarxadeparcs i també a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius de la 
Diputació de Barcelona. Al sorteig poden participar majors de divuit anys residents a 
Espanya i amb perfil a les xarxes socials Instagram, Facebook i/o Twitter que segueixin 
aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és promoure el civisme als espais i parcs naturals, incrementar la 
interacció amb els seguidors de la Xarxa de Parcs Naturals i aconseguir-ne de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a respondre cinc preguntes relatives a 
les conductes cíviques als espais i parcs naturals a través de la plataforma Easypromos. 
Entre els participants que responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig per 
a triar un únic guanyador/a. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Civisme als Parcs» està organitzat per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la 
Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook o de Twitter de la Gerència 

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

xarxa social Facebook o d’un perfil personal de Twitter. 
4. Respondre correctament les cinc preguntes plantejades. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

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

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimarts 18 d’octubre de 2022 a les 8 hores 
i finalitza el diumenge 30 d’octubre de 2022 a les 23.59 hores. 
 

Cinquè. Condicions generals 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://parcs.diba.cat/xarxessocials
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà un únic guanyador. El premi és una estada de cap de setmana per a 2 persones en 
un establiment ubicat a la Xarxa de Parcs Naturals, valorada en 295 € IVA inclòs. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica un guanyador i també 3 suplents entre tots els 
participants que hagin respost correctament les cinc preguntes. Un cop realitzat el sorteig, la 
Diputació de Barcelona es comunicarà amb el guanyador mitjançant un correu electrònic 
enviat des de l’adreça concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini de 
72 hores després de rebre aquest correu electrònic i haurà de confirmar la seva voluntat 
d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a Twitter, el seu 
nom i cognoms, el DNI o document d’identificació i un telèfon de contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix alguna 
de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i el 
premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop el guanyador hagi acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Diputació de Barcelona i al site 
de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal que aquest pugui rebre i gaudir del premi. 
 

Setè. Protecció de dades personals 
 

Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  

mailto:concursosxarxes@diba.cat


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intranet, webs o els comptes de les xarxes socials 
corporatius. Aquestes seran eliminades dels servidors corporatius un cop finalitzi el sorteig, 
excepte les dels guanyadors, que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de 
Barcelona per a la seva conservació indefinida. 
 
Als participants se’ls farà arribar informació, notícies, publicacions digitals i altra informació 
relacionada amb la Diputació de Barcelona que creiem del seu interès. Les dades que 
s’utilitzin per a aquesta finalitat es mantindran mentre no sol·licitin la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de dos-cents noranta-cinc euros (295 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la contractació 
relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació 
de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació 
de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis 
de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) corresponent al lot 1 (Exp. núm. 
2021/0017872).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord núm. 506 de la Junta de Govern en sessió de data 14 de juliol de 2022 es 
va adjudicar la contractació relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses 
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat 
institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de 
comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) 
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada, a les empreses que es detallen a continuació d’acord amb la 
seva oferta: 
 
▪ Lot 1 – Campanyes multimèdia: 

 
▪ NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, amb NIF B64673130 
▪ DATA PLANNING ESPAÑA SL, amb NIF B62688494:  
▪ IKI MEDIA COMMUNICATIOS SL amb NIF B66578022 

 
▪ Lot 2 – Campanyes a xarxes socials i cercadors: 
 

▪ NIVORIA SOLUTIONS SL amb NIF B85166932 
 

▪ Lot 3 - Accions especials de publicitat no convencional: 
 

▪ BELOWACTIONS SL amb NIF B67147769 
 
2. Els corresponents contractes es van formalitzar en dates 25 i 30 d’agost de 2022, 
amb vigència d’1 de setembre de 2022 a 31 d’agost de 2024. 
 

3. El cap de la Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària del Gabinet de la 
Presidència, com a responsable del contracte, en data 7 de setembre de 2022, ha 
emès un informe, la part del qual que interessa es transcriu a continuació: 
 

“(.../...) 

 
En aquest acord marc s’estableix que pels anuncis oficials que estan inclosos en el Lot 1 – 
Campanyes Multimèdia – Mitjà imprès, apartat “descompte (%) en esqueles i anuncis 
oficials” s’ha de tramitar un acord per adjudicar el corresponent contracte basat.  
 
Els anuncis de caràcter oficial són de publicació obligatòria i les seves condicions venen 
taxades per llei, és a dir, que en cada cas existeix una norma que estableix: quines fases del 
procediment s’han de sotmetre a publicitat per a coneixement  dels possibles interessats, en 
quin territori s’ha de fer la difusió i quines característiques ha de complir el mitjà en el qual 
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es realitzi la publicació. Concretament, aquestes publicacions es realitzen en el mitjà més 
econòmic i compleixen amb tots els requisits legals.  
 
Tenint en compte aquestes consideracions específiques dels anuncis oficials, la necessitat 
que es publiquin en uns terminis concrets per complir amb els períodes d'exposició pública 
corresponents i que no ascendeixen a més de 5.000 € IVA exclòs, és necessari que 
l’adjudicació dels contractes basats es tramitin de la manera assenyalada a continuació, ja 
que no té sentit penalitzar amb retards aquesta tramitació pel fet que calgui aprovar un acte 
administratiu. A més, aquest canvi suposarà una tramitació administrativa més ràpida i 
eficient, en reduir el nombre d’actes administratius i, com a conseqüència, reduir els costos 
associats. 
 
Per tot el que s’exposa, se sol·licita la modificació de la clàusula 2.1 del plec administratiu, 
que regula el procediment d’adjudicació dels contractes basats per als lots 1 i 3 de l’acord 
marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de 
Barcelona i dels ens adherits, en els mitjans de comunicació i d’altres serveis de publicitat i 
comunicació (dividits en 3 lots), en el sentit de no exigir una resolució aprovatòria en el 
tràmit de l’adjudicació dels basats pels anuncis oficials de caràcter administratiu inclosos en 
el lot 1, afegint a la redacció de l’apartat a. Informe tècnic de valoració de la fase 2. 
Adjudicació, el següent literal: 
 
“(...) En el cas del lot 1, atès que tots els termes del contracte estan ja definits i solament es 
valoraran les propostes econòmiques es tramitarà un sol acord on s’aprovarà i adjudicarà el 
contracte basat, a excepció de les adjudicacions dels contractes basats dels anuncis oficials 
que es comunicaran, mitjançant correu electrònic, a les empreses que hagin presentat 
oferta, adjuntat l’informe tècnic de valoració.(...) 
 
(.../...) 
 
La modificació proposada no suposa cap variació en el pressupost màxim de licitació de 
l’acord marc.  
 
La modificació que es pretén realitzar no és substancial, atès que no té com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent al subscrit. La modificació no altera la 
naturalesa del contracte, ja que només varia la manera en què es gestiona l’adjudicació de 
la contractació derivada. Així mateix,  no introdueix condicions que, si haguessin figurat en 
el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de l’acceptada inicialment o 
haurien atret més participants en el procediment de contractació. Cal afegir-hi, que la 
modificació no altera l’equilibri econòmic del contracte ni tampoc amplia l’àmbit del 
contracte.” 

 
4. En l’expedient consten els escrits de conformitat de les empreses contractistes a les 
modificacions proposades, signades pels seus representants legals. 
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Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’inici de l’expedient de contractació, a aquest contracte li és 

d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). 

 
2. La clàusula 3.3) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació (PCAP) indica que l’acord marc es podrà modificar per raons d'interès 
públic només en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i 
concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 

 
3. La LCSP regula els supòsits que poden justificar una modificació no prevista. En 

aquest cas es compleix el que assenyala l’article 205.2.c) per a les modificacions no 
substancials. 

 
4. L’article 191 de la LCSP prescriu que s’ha de donar audiència al contractista en el 

procediment que s’instrueix per adoptar acords relatius a la interpretació, 
modificació i resolució d’un contracte. En haver donat els contractistes la seva 
conformitat a la modificació proposada, es dona per realitzat aquest tràmit. 

 
5. L’article 203.3 de la LCSP indica que les modificacions s’han de formalitzar de 

conformitat amb el que disposa l’article 153 i que s’hauran de publicar d’acord amb 
l’establert als articles 207 i 63. 

 
6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la modificació 

contractual proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la 
corporació. 

 
7. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada 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 l’adopció del següents 
 

ACORDS: 
 
Primer. MODIFICAR, amb efectes des de la formalització, l’Acord marc per a la 
selecció de diverses empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la 
inserció de publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens 
adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i 
comunicació (dividit en 3 lots), corresponent al lot 1 (Campanya multimèdia – Mitjà 
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imprès), i formalitzat el 25 i 30 d’agost de 2022 amb les empreses que es detallen a 
continuació: 
 
▪ Lot 1 – Campanyes multimèdia: 

 
▪ NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, amb NIF B64673130 
▪ DATA PLANNING ESPAÑA SL, amb NIF B62688494 
▪ IKI MEDIA COMMUNICATIOS SL amb NIF B66578022 

 
i en el sentit de no exigir una resolució aprovatòria en el tràmit de l’adjudicació dels 
basats pels anuncis oficials de caràcter administratiu inclosos en el lot 1, afegint a la 
redacció de l’apartat a. Informe tècnic de valoració de la fase 2. Adjudicació, el següent 
literal: 
 
“(...) En el cas del lot 1, atès que tots els termes del contracte estan ja definits i 
solament es valoraran les propostes econòmiques es tramitarà un sol acord on 
s’aprovarà i adjudicarà el contracte basat, a excepció de les adjudicacions dels 
contractes basats dels anuncis oficials que es comunicaran a les empreses que hagin 
presentat oferta, adjuntat l’informe tècnic de valoració, tot deixant constància a 
l’expedient.(...)” 
 
Restant l’apart. 2.1) del PCAP de la següent manera: 
 

“2.1) Procediment d’adjudicació dels contractes basats per als lots 1 i 3. 
 
Atès que aquest acord marc no preveu tots els termes dels contractes basats, d’acord amb 
l’article 221 apartats 4.b) i 5 de la LCSP el procediment d’adjudicació dels contractes basats 
es realitzarà en les fases següents: 
 
Fase 1. Licitació. 
Fase 2. Adjudicació. 
 
Fase 1. Licitació 
 
Invitació a les empreses i presentació d’ofertes 
 
La Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària del Gabinet de la Presidència, a través del 
Servei del BOPB i d’altres Publicacions Oficials o la unitat responsable de la publicitat en la 
resta d’ens adherits, enviarà una invitació a les empreses perquè presentin oferta en cada 
un dels contractes basats d’acord amb els criteris d’adjudicació (lot 1: preu, lot 3: preu i 
proposta tècnica). 
 
Juntament amb la invitació s’annexarà : 
 

En el cas del lot 1: el quadre de característiques tècniques del contracte basat contindrà 
la informació següent: 
- Identificació de l’acord marc en el què es basa. 
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- Objecte específic (campanya) 
- Mitjà, format i característiques de cada inserció. 
- Preu màxim per al total de la campanya. 
- Termini d’execució. 
- Criteri d’adjudicació (en els termes previstos més endavant en aquesta mateixa 

clàusula). 
- Règim de modificació del contracte basat. 
- Termini de finalització de les prestacions del contracte basat. 
- Responsable del contracte basat. 

 
En el cas del lot 3:  
- Identificació de l’acord marc en el què es basa. 
- Objecte específic (campanya) 
- Brífing amb la informació tècnica de la campanya. 
- Preu màxim per al total de la campanya. 
- Termini d’execució. 
- Criteri d’adjudicació (en els termes previstos més endavant en aquesta mateixa 

clàusula). 
- Règim de modificació del contracte basat. 
- Termini de finalització de les prestacions del contracte basat. 
- Responsable del contracte basat. 

 
Una vegada les empreses hagin rebut aquesta invitació, hauran de presentar oferta, en el 
termini màxim plantejat a la invitació. Cas que dins aquest termini no s’hagi donat cap 
resposta, s’entendrà que es declina la invitació 
 
Per prendre part en els contractes basats les empreses convidades rebran un enllaç URL 
amb la invitació, que els permetrà accedir al portal ”e-licita” de la Plataforma de contractació 
del sector públic i presentar la seva proposta via telemàtica en un fitxer ZIP, el qual haurà de 
contenir 1 arxiu amb la següent denominació: 
 
Títol de l’arxiu: «Proposició relativa al contracte basat ......, nom de l’empresa i número 
d’expedient» i haurà d’incorporar la corresponent oferta de l’empresa. 
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta via telemàtica l’empresa licitadora s’ha 
d’identificar i signar amb un certificat digital (nivell 3 o superior) de signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès per 
les entitats de certificació del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), 
la Firma professional, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Camerfirma o el DNI 
Electrònic. 
 
Qualsevol dubte en relació a la presentació de la proposta es pot consultar a la Secció 
d’Estratègia i Contractació Publicitària del Gabinet de la Presidència a l’adreça electrònica 
acordmarcpublicitat@diba.cat en el cas d’expedients gestionats per la Diputació de 
Barcelona o al correu electrònic que es designi en el contracte basat per  la resta d’ens 
adherits. 
  
Totes les empreses seleccionades a l’acord marc que hagin estat invitades estan obligades 
a presentar oferta vàlida en la licitació per a l’adjudicació del contracte basat en aquest, 
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sempre que no existeixi causa justificada que s’haurà de fer arribar a l’òrgan contractant de 
la mateixa manera que l’oferta. Cas que tots els empresaris declinin la formulació de l’oferta, 
l’òrgan de contractació podrà procedir a una nova licitació que es regirà per les disposicions 
generals de preparació, adjudicació i compliment dels contractes de les administracions 
públiques, segons escaiguin, fixades en els articles 116 a 217, del llibre Segon, Títol I, 
capítol I de la LCSP. 
 
Fase 2. Adjudicació 
 
Per al lot 1, únicament es tindrà en compte el preu total més baix. 
 
Per al lot 3, es tindran en compte els criteris següents: 

• Preu (60% puntuació) 

• Proposta estratègica (40% puntuació) 
 
Puntuació de les ofertes: 
 
Preu: S’assignarà la màxima puntuació a l’empresa que ofereixi el preu més baix, 0 punts a 
l’empresa que no ofereixi millora i la resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.  
 
Proposta estratègica seguirà aquest barem de puntuació (amb un màxim de 40 punts): 
 

Coherència de la proposta estratègica Fins a 12 punts  

Idoneïtat i tria dels influenciadors Fins a 7 punts  

Seguidors totals de cada influenciador Fins a 4 punts  

Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador Fins a 5 punts 

Nombre de publicacions totals Fins a 4 punts  

Nombre de xarxes que inclou la proposta Fins a 3 punts  

Impacte total de les publicacions (abast) Fins a 3 punts 

Justificació de les partides econòmiques de la proposta de pressupost Fins a 2 punts 

 
Les dates de la campanya expressades en la petició de l’oferta són orientatives i poden 
modificar-se per circumstàncies sobrevingudes o imprevistes per la Secció d’Estratègia i 
Contractació Publicitària del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o per la 
unitat responsable de la publicitat de la resta d’ens adherits, en funció de les necessitats de 
comunicació i del mercat. 
 
a.- Informe tècnic de valoració 
 

Un cop exhaurit el termini de presentació d’ofertes la Secció d’Estratègia i Contractació 
Publicitària o la unitat responsable de la publicitat de la resta d’ens adherits, faran l’informe 
tècnic de valoració de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos: 
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• Per al lot 1, segons els criteris previstos en el quadre de característiques tècniques, i 
proposarà adjudicar el contracte basat a l’empresa que ofereixi l’oferta amb el millor 
preu. 

• Per al lot 3, i segons els criteris previstos al brífing lliurat, i proposarà adjudicar el 
contracte basat a l’empresa que ofereixi la millor oferta qualitat-preu. 

 
En el cas del lot 1, atès que tots els termes del contracte estan ja definits i solament es 
valoraran les propostes econòmiques es tramitarà un sol acord on s’aprovarà i adjudicarà el 
contracte basat, a excepció de les adjudicacions dels contractes basats dels anuncis oficials 
que es comunicaran a les empreses que hagin presentat oferta, adjuntat l’informe tècnic de 
valoració, tot deixant constància a l’expedient. 
 
En el cas del lot 3, atès que serà necessari aprovar un brífing i les empreses hauran de 
presentar una proposta tècnica, es tramitaran dos acords: un d’aprovació de l’expedient i 
l’altre d’adjudicació del contracte basat.  
 
L’adjudicació, que comporta la perfecció del contracte, s’aprovarà abans d’iniciar els treballs 
objecte dels contractes basats. 
 
b.- Publicació d’adjudicació 
 
L’acord d’adjudicació del contracte basat es publicarà en el perfil de contractant corporatiu, 
d’acord amb allò establert a l’article 221.6 f) LCSP.” 

 
Segon. COMUNICAR a les empreses contractistes que, dins el termini dels 15 dies 
hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, els 
seus legals representants hauran de formalitzar el corresponent contracte. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a les parts interessades i PUBLICAR la 
modificació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, disminuir el crèdit 
retingut, corresponent a la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al 
lot 1 (Campanyes multimèdia - Mitjà imprès), de l’Acord marc per a la selecció de 
diverses empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de 
publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als 
mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 
3 lots) (Exp. núm. 2021/0017872).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord núm. 506 de la Junta de Govern en sessió de data 14 de juliol de 2022 es 
va adjudicar la contractació relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses 
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat 
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institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de 
comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) 
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada, a les empreses que es detallen a continuació d’acord amb la 
seva oferta: 
 
▪ Lot 1 – Campanyes multimèdia: 
 

▪ NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, amb NIF B64673130 
▪ DATA PLANNING ESPAÑA SL, amb NIF B62688494:  
▪ IKI MEDIA COMMUNICATIOS SL amb NIF B66578022 

 
▪ Lot 2 – Campanyes a xarxes socials i cercadors: 
 

▪ NIVORIA SOLUTIONS SL amb NIF B85166932 
 
▪ Lot 3 - Accions especials de publicitat no convencional: 
 

▪ BELOWACTIONS SL amb NIF B67147769 
 
Així mateix en aquest acord, pel lot 1 (Campanyes multimèdia), es va retenir un crèdit, 
corresponent a la Diputació de Barcelona, per a fer front a la despesa pluriennal que 
comporti l’adjudicació dels contractes basats derivats de la celebració d’aquest acord 
marc, d’acord amb el detall següent:  
 
Lot 1: Campanyes multimèdia  

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 

2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 

 
2. Els corresponents contractes es van formalitzar en dates 25 i 30 d’agost de 2022, 
amb vigència d’1 d’abril de 2022 a 31 de març de 2024. 
 
3. Per informe de data 16 de setembre de 2022, la cap del Servei del Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials ha indicat els següent: 
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“(...) En el lot 1 de "Campanyes multimèdia" pel que respecte als contractes basats de les 
publicacions dels anuncis oficials en premsa escrita es va preveure realitzar una despesa de 
205.000,00 €, IVA inclòs, per a l'any 2023 i de 135.000 € pel 2024 (fins a setembre quan 
acaba la vigència de l'acord marc), que es va comptabilitzar com una retenció de crèditRC: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic Num. op. 
Comptable 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2201000007 2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 

 
Però en el darrer any, els imports dels anuncis publicats en premsa s'han reduït un 68,56%. 
La mitjana de preu unitari per anunci ha passat de 2.671,21 € el 2021 a 839,90 € el 2022 
com a conseqüència a l'interès de certs mitjans en fer ofertes amb preus molt competitius en 
les contractacions d'aquest tipus d'anuncis en premsa que fins ara no els hi havia interessat. 
 
En el moment de reservar el crèdit encara no es disposava d'aquesta informació, per la qual 
cosa es va establir en l'aplicació pressupostària G/1A101/92040/22603 una retenció de 
crèdit massa elevada que ara es vol reajustar.  
 
Es va preveure un import de 205.000 € que caldria reajustar comptablement a efectes de 
passar 65.000,00 € d'aquest import a crèdit disponible, quedant 140.000,00 € en la partida 
pressupostària del 2023.  
 
I en el cas de la partida del 2024 també s'hauria de reajustar la quantitat total a 105.000,00 
€ passant a crèdit disponible 30.000,00 €. 
 

Exercici Aplicació comptable 
Consignació 

actual 
Reajustament 

Núm. document 
comptable 

Consignació 
definitiva 
contracte 

2023 G/1A101/92040/22603 205.000,00€ - 65.000,00€ 2201900090 140.000 € 

2024 G/1A101/92040/22603 135.000,00€ -30.000,00 € 2201900090 105.000 € 
 “ 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Base 22.2 de les Bases d’Execució del pressupost per a 2022 estableix que per 

tramitar qualsevol fase de despesa serà imprescindible que estigui vinculada a un 
expedient administratiu i a un acte administratiu concret. 

 
2. En afectar la despesa a més d’un exercici pressupostari, és d’aplicació el que 

estableix l’article 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i, per tant, s’ha 
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 

 
3. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
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3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada 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 l’adopció del següents 
 

ACORDS: 
 
Primer. DISMINUIR el crèdit retingut, corresponent a la Diputació de Barcelona, de la 
contractació relativa al lot 1 (Campanyes multimèdia – Mitjà imprès) de l’Acord 
marc per a la selecció de  diverses empreses per a la prestació de serveis de 
gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i 
dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i 
comunicació (dividit en 3 lots), d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici Aplicació comptable Reajustament 
Núm. ajustament 

comptable 
2023 G/1A101/92040/22603 - 65.000,00 € 2201900090 
2024 G/1A101/92040/22603 -30.000,00 € 2201900090 

 
Una vegada s’aprovi l’ajustament comptable, el crèdit retingut corresponent a la 
despesa pluriennal que comporti l’adjudicació dels contractes basats derivats de la 
celebració d’aquest acord marc, corresponent al pressupost de la Diputació de 
Barcelona, quedarà com segueix: 
 
Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 

2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2023 140.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 105.000,00 € 1A101 92040 22603 

 
tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a les empreses contractistes del lot 1 
(Campanyes multimèdia).” 
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Servei de Programació 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 38.865,46 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022: Vehicle, mobiliari i estris”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0021128).- 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 Castellbell i el Vilar va presentar en data 13 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2022: Vehicle, mobiliari i estris” 
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 
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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 Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “Inversions 2022: Vehicle, mobiliari i estris” 
Import crèdit:  38.865,46 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,56 % 
Interessos implícits estimats  1.456,21 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00072/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2022 (BOE. núm. 217, de 09.09.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-vuit mil vuit-cents seixanta-
cinc euros amb quaranta-sis cèntims (38.865,46 €) 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 Castellbell i el Vilar.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.134,54 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 2022: Obres (reposició via 
publica i altres)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0021135).- 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 Castellbell i el Vilar va presentar en data 13 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2022: Obres (reposició via 
publica i altres)” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “Inversions 2022: Obres (reposició via 

publica i altres)” 
Import crèdit:  161.134,54 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  15.288,83 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00073/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.09.2022 (BOE. núm. 217, de 09.09.2022) 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 seixanta-un mil cent trenta-
quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims (161.134,54 €) 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 Castellbell i el Vilar.” 

 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de La Torre de 
Claramunt, per a finançar l'actuació local “Renovació de la xarxa d’aigua potable 
de Pinedes de l’Armengol', al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0018955).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de la Torre de Claramunt va presentar en data 28 juliol 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Renovació de la xarxa d'aigua potable de 
Pinedes de l’Armengol” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

Política Financera per la 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 la Torre de Claramunt 
Actuació:  “Renovació de la xarxa d'aigua potable de 

Pinedes de l’Armengol” 
Import crèdit:  150.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,28 % 
Interessos implícits estimats  9.093,17 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00060/2022 
* 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 cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt.” 
 
9.- 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 La Torre de Claramunt, 
per a finançar l'actuació local “Obres de reasfaltat dels carrers de Pinedes de 
l’Armengol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019545).- 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 la Torre de Claramunt va presentar en data 5 agost 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres de reasfaltat dels carrers de Pinedes 
de l'Armengol” 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 la Torre de Claramunt 
Actuació:  “Obres de reasfaltat dels carrers de Pinedes 

de l'Armengol” 
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: 00065/2022 
* 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. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt.” 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.500 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició de hardware i software”, al 0% d'interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0020882).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Òdena va presentar en data 9 setembre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Adquisició de hardware i software” 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: 
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• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Òdena 
Actuació:  “Adquisició de hardware i software” 
Import crèdit:  11.500,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,56 % 
Interessos implícits estimats  430,88 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00070/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.09.2022 (BOE. núm. 217, de 09.09.2022) 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 onze mil cinc-cents euros 
(11.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Òdena.” 
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11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 77.154,98 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a finançar 
l'actuació local “Urbanització C/Calaf 2a.fase: i inversions en equipaments 
culturals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0020895).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Òdena va presentar en data 9 setembre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Urbanització C/Calaf 2a.fase: i inversions en equipaments 
culturals” 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 
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament d'Òdena 
Actuació:  “Urbanització C/Calaf 2a.fase: i inversions en 

equipaments culturals” 
Import crèdit:  77.154,98 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  7.320,65 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00071/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.09.2022 (BOE. núm. 217, de 09.09.2022) 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 setanta-set mil cent cinquanta-
quatre euros amb noranta-vuit cèntims (77.154,98 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Òdena.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 31.592,68 €, a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0019153).- 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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'Esplugues de Llobregat presentà en data 01/08/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.160.000,00 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'Esplugues de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.160.000,00 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 0,26%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.160.000,00 euros amb una subvenció d’import de 31.592,68 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 31.592,68 euros a 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
01/08/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 234.019,88 €, a l'Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0018150).- 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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'Hospitalet de Llobregat presentà en data 19/07/2022 una 

sol·licitud d'un préstec de 16.000.000,00 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 L'Hospitalet de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 16.000.000,00 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 0,26%; la part del préstec subvencionable per part de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
de 16.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 234.019,88 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 234.019,88 euros a 
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
19/07/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 43.878,73 €, a l'Ajuntament de Pineda 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. 2022/0018712).- 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Pineda de Mar presentà en data 26/07/2022 una sol·licitud d'un 
préstec de 3.000.000,00 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 Pineda de Mar. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 3.000.000,00 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 0,26%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 43.878,73 euros. 

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

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 43.878,73 euros a 
l'Ajuntament de Pineda 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 26/07/2022. 
 
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 Pineda de Mar, 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).” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 35.790,14 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/00019088).- 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 Rubí presentà en data 29/07/2022 una sol·licitud d'un préstec de 
2.446.981,49 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 Rubí. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.446.981,49 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,26%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.446.981,49 euros amb una subvenció d’import de 35.790,14 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 
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autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 35.790,14 euros a 
l'Ajuntament de Rubí 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 29/07/2022. 
 
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 Rubí, 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. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 58.504,97 €, a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018950).- 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 Boi de Llobregat presentà en data 28/07/2022 una sol·licitud 
d'un préstec de 4.000.000,00 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 Sant Boi de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 4.000.000,00 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 0,26%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 58.504,97 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 58.504,97 euros a 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
28/07/2022. 
 
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 Boi de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 20.472,51 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018091).- 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 Vicenç de Castellet presentà en data 19/07/2022 una 

sol·licitud d'un préstec de 808.721,88 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 808.721,88 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,45%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
808.721,88 euros amb una subvenció d’import de 20.472,51 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 20.472,51 euros a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
19/07/2022. 
 
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 Vicenç de Castellet, 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. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import d’11.944,04 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0019411).- 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 Vacarisses presentà en data 04/08/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 471.823,05 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 Vacarisses. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 471.823,05 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 0,45%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
471.823,05 euros amb una subvenció d’import de 11.944,04 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 
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Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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 11.944,04 euros a 
l'Ajuntament de Vacarisses 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 04/08/2022. 
 
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 Vacarisses, 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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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar 
diferents vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats 
(Exp. núm. 2022/0020150).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
 
Des de la Subdirecció de Logística, ens comuniquen la necessitat de tramitar 
l’expedient administratiu oportú de baixa per antiguitat i obsolescència de vehicles que 
tenen adscrits i la cessió gratuïta, d’acord amb les sol·licituds presentades per 
l’Ajuntament de Montmeló i per l’Associació Som del barri. 
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa  definitiva dels vehicles de l’Inventari de Béns de la Diputació de 
Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que estipula la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de Presidència núm. 1388/22 de data 14 de febrer de 2022 (publicada al BOPB 
de 16 de febrer de 2022) sobre les competències de la Presidència a favor de la Junta 
de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual  “La cessió de béns mobles no 
utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb les Bases 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 
(BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer. DECLARAR els vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments i a 
les entitats sol·licitants, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables 
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
 

Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajunt. de 
Montmeló 

F156331 H173201 29/11/2006 320101 
SEAT IBIZA 19TDI 
100, matrícula 0328 
FHM 

11.461,44 € 11.461,44 € 0,00 € 

Associació 
Som del Barri 

F154270 H165251 16/3/2005 320101 

RENAULT 
MEGANE GRAND 
TOUR, matrícula 
8167DHX 

13.524,41 € 13.524,41 € 0,00 € 

    H165551 1/4/2005 320101 
DESPESES 
GESTORIA 
VEHICLE 8167DHX 

285,40 € 285,40 € 0,00 € 

    H165550 1/4/2005 320101 
IMPOST ESPECIAL 
MATRICULACIÓ 
VEHICLE 8167DHX 

816,13 € 816,13 € 0,00 € 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats vehicles, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions 
patrimonials i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats bens als Ajuntaments i a les 
entitats sol·licitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments i les entitats, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
Tresoreria 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
dels preus públics dels productes en venda a la botiga del Palau Güell que 
gestiona la Direcció del Palau Güell, de la Gerència de Serveis de Cultura (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: 
 
“Fets 
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La Direcció del Palau Güell, dependent de la Gerència de Serveis de Cultura, ha 
formulat una proposta de modificació dels preus públics dels productes en venda a la 
botiga del Palau Güell. 
 
En el context econòmic actual d’increment sostingut del cost dels productes que es 
venen a la botiga del Palau Güell, que està implicant una reducció considerable del 
marge comercial establert als preus vigents, esdevé necessari dur a terme una 
modificació dels mateixos. 
 
La proposta de modificació 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, d’aplicació supletòria a les hisendes 
locals, d’on resulta que els ingressos previstos amb els preus proposats per als 
diferents articles –al voltant de 240.000,00 €–, si bé tenen un marge de benefici 
respecte al preu de compra, prenent en consideració els costos per les despeses 
directes i indirectes d’enguany –estimats en 456.704,94 €– en resulta un percentatge 
de cobertura per l’any 2022 al voltant d’un 53%. 
 
Els preus públics proposats des de la Direcció del Palau Güell, per tant, no cobreixen 
el cost de l’activitat. Amb tot, es considera imprescindible que el Palau Güell compti 
amb la botiga, malgrat no ser rendible econòmicament, ja que col·labora en la difusió i 
promoció del Palau Güell mitjançant la comercialització d’objectes i llibres de qualitat 
sobre el Palau. 
 
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 
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. 
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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, inclosos 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 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació del Ple, la modificació dels preus públics dels 
productes en venda a la botiga del Palau Güell que gestiona la Direcció del Palau 
Güell, de la Gerència de Serveis de Cultura, 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: 
 

PREUS PÚBLICS 
 

I. Preus de venda per als productes de la Botiga del Palau Güell   

 
Família Descripció Preu p. IVA PVP 

TÈXTIL Barret motius Palau Güell 16,52 € 21% 20,00 € 
 Bossa blanca eco xem. Helicoidal PG 14,87 € 21% 18,00 € 
 Bossa negra eco xem. Helicoidal PG 14,87 € 21% 18,00 € 
 Bossa porta entrada Palau Güell 6,61 € 21% 8,00 € 
 Braga de coll Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Corbata modernista Escats Maragda 45,45 € 21% 55,00 € 
 Corbata Palau Güell, Cel i Terra 45,45 € 21% 55,00 € 
 Corbata Palau Güell, Esclat 45,45 € 21% 55,00 € 
 Dessuadora negre PG 23,97 € 21% 29,00 € 
 Fulard Palau Güell Cel i Terra, gran 57,85 € 21% 70,00 € 
 Fulard Palau Güell Chiffon, Cel i Terra 79,34 € 21% 96,00 € 
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Fulard Palau Güell Crepe de Chine, 
Esclat 

132,23 € 21% 160,00 € 

 Fulard Palau Güell, model esclat, gran 57,85 € 21% 70,00 € 
 Fulard porta entrada Palau Güell 66,11 € 21% 80,00 € 
 Fulard trencadís Palau Güell 66,11 € 21% 80,00 € 
 Gorra Palau Güell 12,39 € 21% 15,00 € 
 Mocador mitjà “llum del cel” 28,92 € 21% 35,00 € 
 Mocador mitjà “Rosa Sant Pau” 28,92 € 21% 35,00 € 
 Mocador mitjà “trencadís” 28,32 € 21% 35,00 € 
 Mocador Palau Güell mitjà “cel i terra” 28,92 € 21% 35,00 € 
 Mocador Palau Güell mitjà “esclat” 28,92 € 21% 35,00 € 
 Mocador Palau Güell, model esclat, 
gran 

57,85 € 21% 70,00 € 

 Motxilla detalls Palau Güell 15,70 € 21% 19,00 € 
 Motxilla panot modernista 12,39 € 21% 15,00 € 
 
 
Samarreta Collage mosaics 
modernistes 

15,70 € 21% 19,00 € 

 Samarreta detall xemeneia verda PG 11,57 € 21% 14,00 € 
 Samarreta retrat Gaudí 12,39 € 21% 15,00 € 
 Samarreta rosa Versace mosaics 15,70 € 21% 19,00 € 
 Samarreta xemeneies PG, blanca 9,92 € 21% 12,00 € 
 Samarreta xemeneies PG, negra 9,92 € 21% 12,00 € 
 Samarreta xemeneia espiral, blanca 12,39 € 21% 15,00 € 
 Samarreta xemeneia espiral, negra 12,39 €   21% 15,00 € 

PAPERERIA     
 Agenda Barcelona, 2020 16,49 € 21% 19,95 € 
 Bolígraf xemeneies Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Bolígraf 4 colors xemeneia espiral 4,13 € 21% 5,00€ 
 Bolígraf 4 colors trencadís 4,13 € 21% 5,00€ 
 Bolígraf i punter 2,40 € 21% 3,00€ 
 Calendari Agbar, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari Agbar, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari Batlló, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari Batlló, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari de taula Drac, edició actual 3,31 € 21% 4,00 € 
 
 
Calendari de taula Sagrada Família, 
edició actual 

3,31 € 21% 4,00 € 

 Calendari drac, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari drac, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
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 Calendari Gaudí, gran, edició actual 5,37 € 21% 6,50 € 
 Calendari Gaudí, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari mosaic, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari port, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari port, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Estoreta escut Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Llapis Mosaics Modernistes 1,23 € 21% 1,50 € 
 Llapis xemeneies modernistes 1,23 € 21% 1,50 € 
 Llapis trencadís xemeneia PG 1,23 € 21% 1,50 € 
 Llapis negre agulla PG, brillant 1,65 € 21% 2,00 € 
 Llibreta Barcelona petita 2,89 € 21% 3,50 € 
 Llibreta mosaic petita 2,89 € 21% 3,50 € 
 Llibreta Palau Güell, mirilla, negra 4,13 € 21% 5,00 € 
 Llibreta Palau Güell, xemeneies, 
vermella 

4,13 € 21% 5,00 € 

 Llibreta Trip Mosaic 4,95 € 21% 6,00 € 
 Pack-2 bolígraf i llapis Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Pack-2 bolígrafs Gaudí 4,13 € 21% 5,00 € 
 Pack-3 llapis vitralls Palau Güell 4,13 € 21% 5,00 € 
 Pack-3 llapisos mosaics 4,13 € 21% 5,00 € 
 Pack-8 postals, A-14, Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8, postals, A-15 Gaudí 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 postals, A-16 Barcelona 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 punts de llibre vitralls PG 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 punts llibre, A-19 Gaudí 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 punts llibre, A-20 Barcelona 2,48 € 21% 3,00 € 
 Postal retallable Palau Güell 1,24 € 21% 1,50 € 
 Postal retrat Gaudí 2,40 € 21% 2,90 € 
 Pòster façana Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Punt de llibre xemeneies  0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre edificis Gaudí 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre i postal xem espiral PG 5,37 € 21% 6,50 € 
 Punt de llibre i postal xem verda PG 5,37 € 21% 6,50 € 
 Punt de llibre magnètic 2,47 € 21% 3,00 € 
 Punt de llibre troquelat 3D Rosa 1,65 € 21% 2,00 € 

OBJECTES DE 
DECORACIÓ 

    

 Aquarel·la Palau Güell 115,70 € 21% 140,00 € 
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 Banc Parc Güell, petit 27,27 € 21% 33,00 € 
 Banc Flores Casa Calvet 28,92 € 21% 35,00 € 
 Bola Nadal xemeneies PG 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cadira Flores Casa Calvet 20,66 € 21% 25,00 € 
 Caixa petita fusta 11,57 € 21% 14,00 € 
 Canelobre espiral colors Palau Güell 30 
cm 

128,09 € 21% 155,00 € 

 Canelobre Palau Güell 30x12x12 (verd) 128,09 € 21% 155,00 € 
 Canelobre Palau Güell 30x8x8 (taronja) 128,09 € 21% 155,00 € 
 Canelobre Palau Güell 33x8 
(multicolor) 

128,09 € 21% 155,00 € 

 Canelobre Palau Güell 34x10x10, tronc 
vermell, taronja 

128,09 € 21% 155,00 € 

 Canelobre Palau Güell 34x7,5 tronc 
blanc i blau 

128,09 € 21% 155,00 € 

 Canelobre Palau Güell espiral colors, 
tronc blanc 

128,09 € 21% 155,00 € 

 Cartell panoràmic Gaudí 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cartell Tot Gaudí 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cartell xemeneies marrons 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cartell xemeneies verdes 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cendrer de vidre, variats 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cullera modernista 4,96 € 21% 6,00 € 
 Cullera mosaic xemeneia Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Drac Parc Güell gran 14,05 € 21% 17,00 € 
 Escriptori Gaudí 41,32 € 21% 50,00 € 
 Figura dona colors, xemeneia Palau 
Güell espiral 

190,08 € 21% 230,00 € 

 Figura dona, mig cos, 22x19 74,38 € 21% 90,00 € 
 Figura dona 27x24 cm 115,70 € 21% 140,00 € 
 Figura dona 34x7,5 cm 190,08 € 21% 230,00 € 
 Figura drac 12,40 € 21% 15,00 € 
 Figura drac amb suport 17,36 € 21% 21,00 € 
 Figura façana Palau Güell en plata 74,40 € 21% 90,00 € 
 Gerro rodó amb drac 31,40 € 21% 38,00 € 
 Imant botó Parc Güell 3,72 € 21% 4,50 € 
 Imant drac Parc Güell 4,95 € 21% 6,00 € 
 Imant panoràmic PG, rodó 3,72 € 21% 4,50 € 
 Imant panoràmic PG, ventall 3,72 € 21% 4,50 € 
 Imant panoràmic xemeneies PG 3,72 € 21% 4,50 € 
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 Imant panoràmic vintage PG 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imant panot Passeig de Gràcia 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imant quadrat flor Passeig de G. 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imant quadrat mosaic Parc Güell 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imant quadrat reixa PG 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imant rajola xemeneia espiral Palau 
Güell 

3,72 € 21% 4,50 € 

 Imant Skyline Barcelona 8,26 € 21% 10,00 € 
 Imant terrat PG 5,78 € 21% 7,00 € 
 Imant vitralls Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Imant xemeneies Palau Güell 4,13 € 21% 5,00 € 
 Imants vidre, motius Palau Güell, 
variats 

4,95 € 21% 6,00 € 

 Joc bolígraf i portamines PG 4,13 € 21% 5,00 € 
 Joier modernista 15,70 € 21% 19,00 € 
 Joier motius Palau Güell 16,53 € 21% 20,00 € 
 Làmina terrat PG gran 20,00 € 21% 25,00 € 
 Làmina terrat PG mitjana 14,87 € 21% 18,00 € 
 Làmina terrat PG petita 9,91 € 21% 12,00 € 
 Litografia Barcelona modernista 20,00 € 21% 25,00 € 
 Litografia Palau Güell 20,00 € 21% 25,00 € 
 Litografia Parc Güell 20,00 € 21% 25,00 € 
 Litografia Verò detalls Palau Güell 24,79 € 21% 30,00 € 
 Pack-2 boles Nadal, partitura i vitrall 13,22 € 21% 16,00 € 
 Pack-4 panot flor modernista 23,96 € 21% 29,00 € 
 Pack-6 Imants Gaudí 3,31 € 21% 4,00 € 
 Pack-6 imants modernisme (T391) 3,31 € 21% 4,00 € 
 Pack-9 imants modernistes 6,19 € 21% 7,50 € 
 Panot Passeig de Gràcia, 10 cm 7,85 € 21% 9,50 € 
 Panot Passeig de Gràcia, 27 cm 18,18 € 21% 22,00 € 
 Plafó per penjar xemeneia Palau Güell 
espiral 

49,59 € 21% 60,00 € 

 Plafó per penjar xemeneia Palau Güell 
taronja 

49,59 € 21% 60,00 € 

 Plat medalló Parc Güell blau 103,30 € 21% 125,00 € 
 Plat medalló Parc Güell verd 103,30 € 21% 125,00 € 
 Plat vidre façana Palau Güell 14,87 € 21% 18,00 € 
 Plat vidre reixa entrada Palau Güell 14,87 € 21% 18,00 € 
 Plat vidre trencadís PG 15,70 € 21% 19,00 € 
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 Porta espelmes soles modernista 5,78 € 21% 7,00 € 
 Porta espelmes vidre motius PG 14,87 € 21% 18,00 € 
 Porta fotos gran xem Palau Güell 
espiral 

20,66 € 21% 25,00 € 

 Porta fotos petit modernisme 8,27 € 21% 10,00 € 
 Porta fotos petit xem Palau Güell verda 8,27 € 21% 10,00 € 
 Porta fotos petit xemeneia Palau Güell 
espiral 

8,27 € 21% 10,00 € 

 Postal de fusta Palau Güell 4,13 € 21% 5,00 € 
 Postal de fusta Palau Güell panoràmica 4,13 € 21% 5,00 € 
 Postal pintada a mà xemeneies Palau 
Güell 

5,79 € 21% 7,00 € 

 Punt de creu Vitrall Golfes PG 7,85 € 21% 9,50 € 
 Punt de creu Vitrall Poesia PG 7,85 € 21% 9,50 € 
 Punt de creu xemeneies Palau Güell 7,85 € 21% 9,50 € 
 Rajola cotxeres Palau Güell 15x15 cm 13,22 € 21% 16,00 € 
 Rajola cotxeres Palau Güell, flor, 15x15 
cm 

13,22 € 21% 16,00 € 

 Rajola mini detall blau i blanc Palau 
Güell 

3,31 € 21% 4,00 € 

 Rajola mini detall mosaic ampliat Palau 
Güell 

3,31 € 21% 4,00 € 

 Rajola mini detall mosaic Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Rajola mini flor Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Rajola vestidor i xemeneia Palau Güell 
20x20 cm 

20,66 € 21% 25,00 € 

 Rajola xemeneia Palau Güell 20x20 cm 20,66 € 21% 25,00 € 
 Rèplica mosaic/parquet 33,05 € 21% 40,00 € 
 Rellotge cavallerisses i terrat PG 13,22 € 21% 16,00 € 
 Safata dona modernista, blava 7,85 € 21% 9,50 € 
 Safata dona modernista, terracota 7,85 € 21% 9,50 € 
 Safata xemeneies Palau Güell 7,85 € 21% 9,50 € 
 Safata detalls Palau Güell 7,85 € 21% 9,50 € 
 Safata motius Palau Güell 16,53 € 21% 20,00 € 
 Violeter espiral colors Palau Güell 128,09 € 21% 155,00 € 
 Xemeneia blanca mini, núm. 7 12,39 € 21% 15,00 € 
 Xemeneia blava mini, núm. 11 12,39 € 21% 15,00 € 
 Xemeneia espiral colors, petita 12,39 € 21% 15,00 € 
 Xemeneia espiral mini, núm. 8 12,39 € 21% 15,00 € 
 Xemeneia multicolor mini, núm. 9 12,39 € 21% 15,00 € 
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 Xemeneia negre mini, núm. 10 12,39 € 21% 15,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, blanca 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, espiral 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, multicolor 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, negra 16,53 € 21% 20,00 € 

LLIBRERIA I 
MULTIMÈDIA (*) 

    

 50 meravelles del modernisme (anglès) 22,88 € 4% 23,80 € 
 50 meravelles del modernisme (català) 22,88 € 4% 23,80 € 
 Albèniz abans Albèniz 10,74 € 21% 13,00 € 
 Aleix Clapés, L’enigmàtic pintor 6,61 € 4% 8,00 € 
 Antoni Gaudí. Sus obras en Barcelona 5,77 € 4% 6,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (tots els 
idiomes) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Barcelona, pocket series (tots els 
idiomes) 

6,19 € 4% 7,50 € 

 Biografía d’Antoni Gaudí (tots els 
idiomes) 

14,38 € 4% 14,95 € 

 Compositores catalanes 10,74 € 21% 13,00 € 
 Compositores catalanes, generació 
noucentista 

10,74 € 21% 13,00 € 

 De París a Nova York 18,26 € 4% 19,00 € 
 El palau dels artesans 7,69 € 4% 8,00 € 
 El Palau Güell (català) 19,23 € 4% 20,00 € 
 El Palau Güell (espanyol) 19,23 € 4% 20,00 € 
 El Palau Güell (francès) 19,23 € 4% 20,00 € 
 El Palau Güell (anglès) 19,23 € 4% 20,00 € 
 El triangulo invisible de Gaudí 13,46 € 4% 14,00 € 
 Enric Granados 9,91 € 21% 12,00 € 
 Gaudí i Jujol 25,00 € 4% 26,00 € 
 Gaudí y Güell, el artista y el mecenas 21,15 € 4% 22,00 € 
 Gaudí (anglès) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (castellà) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (català) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (MNAC) 47,11 € 4% 49,00 € 
 Gaudí i el trencadís modernista 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí Introducció a l’arquitectura 
(alemany) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí, todas las obras (alemany) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (anglès) 11,54 € 4% 12,00 € 
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 Gaudí, todas las obras (espanyol) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (francès) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (holandès) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (italià) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (japonès) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí todas las obras (rus) 11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (alemany) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (anglès) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (castellà) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (francès) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(anglès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(català) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(espanyol) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(francès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(holandès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(italià) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(japonès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(portuguès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(Rus) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí. Introducció a l’arquitectura 
(xinès) 

9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí: fuego y cenizas (anglès) 25,00 € 4% 26,00 € 
 Gaudí: fuego y cenizas (castellà) 25,00 € 4% 26,00 € 
 Guia visual Antoni Gaudí (alemany) 15,38 € 4% 16,00 € 
 Guia visual Antoni Gaudí (anglès) 15,38 € 4% 16,00 € 
 Guia visual Antoni Gaudí (espanyol) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Guia visual Antoni Gaudí (francès) 15,38 € 4% 16,00 € 
 Guia visual Antoni Gaudí (italià) 15,38 € 4% 16,00 € 
 Guia visual del PG (alemany) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (anglès) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (català) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (espanyol) 4,81 € 4% 5,00 € 
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 Guia visual del PG (francès) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (italià) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (japonès) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia visual del PG (rus) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Hèrcules buscant les Hespèrides 5,76 € 4% 6,00 € 
 Integral per a veu i piano de Granados 10,74 € 21% 13,00 € 
 Isaac Albéniz, transcripció per a 
guitarra 

10,74 € 21% 13,00 € 

 Isaac Albéniz. Suite Iberia (2 CD) 12,40 € 21% 15,00 € 
 L’enigma del vitrall del Palau Güell 7,69 € 4% 8,00 € 
 La redacción del padre 24,03 € 4% 25,00 € 
 Mandales Art Noveau 16,35 € 4% 17,00 € 
 Maria Lluïsa Güell pintora 7,69 € 4% 8,00 € 
 Mirades al mobiliari 5,76 € 4% 6,00 € 
 Modernisme (tots els idiomes) 14,37 € 4% 14,95 € 
 Obra completa A. Gaudí (anglès) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (espanyol) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Pack-4 panot flor modernista 23,97 € 21% 29,00 € 
 Palau Güell (libro de dedo) 2,88 € 4% 3,00 € 
 Petita història de Gaudí (alemany) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (anglès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (català) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (espanyol) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (francès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (italià) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (japonès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (anglès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (català) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell 
(espanyol) 

5,77 € 4% 6,00 € 

 Petita història del Palau Güell (francès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (italià) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (japonès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Photo card book  6,61 € 21% 8,00 € 
 Play Gaudí 16,34 € 4% 17,00 € 
 Sons d’una nissaga 6,61 € 4% 8,00 € 
 Souvenir de Barcelona CD 9,91 € 21% 12,00 € 
 Un dia al Palau Güell (dos idiomes) 19,13 € 4% 19,90 € 
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 Un palau dins d’un altre 6,61 € 4% 8,00 € 
 Vistes al mar 2,47 € 21% 13,00 € 
 Verdaguer i el lied català 2,47 € 21% 13,00 € 

JOIES     
 Anell Alexander 33,05 € 21% 40,00 € 
 Anell Alegria 24,79 € 21% 30,00 € 
 Anell Amil ocres 56,19 € 21% 68,00 € 
 Anell Amil verd i turquesa 56,19 € 21% 68,00 € 
 Anell Arai 28,92 € 21% 35,00 € 
 Anell batik 68,60 € 21% 83,00 € 
 Anell blau i verd, ample 40,50 € 21% 49,00 € 
 Anell blau, model gibre 55,37 € 21% 67,00 € 
 Anell blau-groc-verd, model orbita 46,28 € 21% 56,00 € 
 Anell Blumen 24,79 € 21% 30,00 € 
 Anell Born, gran 49,58 € 21% 60,00 € 
 Anell Born, petit 28,09 € 21% 34,00 € 
 Anell Candy daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Anell escala cargol colorins 37,19 € 21% 45,00 € 
 Anell espurna 33,06 € 21% 40,00 € 
 Anell Even 52,89 € 21% 64,00 € 
 Anell Exuberant 33,05 € 21% 40,00 € 
 Anell fulles blaves 51,23 € 21% 62,00 € 
 Anell forja flors 53,71 € 21% 65,00 € 
 Anell Gaudí blau 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell Gaudí Grisalla 47,93 € 21% 58,00 € 
 Anell Gaudí Inspiració 38,02 € 21% 46,00 € 
 Anell Gaudí inspiration daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Anell Gaudí inspiration onadís 37,19 € 21% 45,00 € 
 Anell Gaudí verd 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell Golden 29,75 € 21% 36,00 € 
 Anell modernista colorins, ample 46,28 € 21% 56,00 € 
 Anell onadís colorins ample 66,11 € 21% 80,00 € 
 Anell orbita blau-groc-verd 46,28 € 21% 56,00 € 
 Anell oxidat vilking 42,97 € 21% 52,00 € 
 Anell Palau Güell, farga 61,98 € 21% 75,00 € 
 Anell Rajola Flor 38,84 € 21% 47,00 € 
 Anell reixa Palau Güell 52,07 € 21% 63,00 € 
 Anell riera ocre 67,76 € 21% 82,00 € 
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 Anell Sideral 78,51 € 21% 95,00 € 
 Anell Troia 56,20 € 21% 68,00 € 
 Anell verd, model gibre 55,37 € 21% 67,00 € 
 Anell xemeneia espiral Palau Güell 47,93 € 21% 58,00 € 
 Anell, model martelé-f 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell, model martelé-ona 39,67 € 21% 48,00 € 
 Anell, model oxidat viking 42,98 € 21% 52,00 € 
 Arracades Alegria grans 38,01 € 21% 46,00 € 
 Arracades Alegria petites 27,27 € 21% 33,00 € 
 Arracades ameba 47,10 € 21% 57,00 € 
 Arracades Amil ocres, grans 53,71 € 21% 65,00 € 
 Arracades Amil verdes, grans 53,71 € 21% 65,00 € 
 Arracades blanques, model oxidat 
viking 

69,42 € 21% 84,00 € 

 Arracades blau-groc-verd, model orbita 40,50 € 21% 49,00 € 
 Arracades blaves, model onadis 44,62 € 21% 54,00 € 
 Arracades blaves, model oxidat viking 69,42 € 21% 84,00 € 
 Arracades Blumen 31,40 € 21% 38,00 € 
 Arracades Born, grans 37,19 € 21% 45,00 € 
 Arracades Born, petites 23,14 € 21% 28,00 € 
 Arracades Candy daurades 19,84 € 21% 24,00 € 
 Arracades Candy daurades, petites 
ganxo 

21,49 € 21% 26,00 € 

 Arracades cúpula Palau Güell 52,06 € 21% 63,00 € 
 Arracades escala cargol colorins grans 41,32 € 21% 50,00 € 
 Arracades escala cargol colorins, 
petites 

33,06 € 21% 40,00 € 

 Arracades espurna llàgrima 39,67 € 21% 48,00 € 
 Arracades espurna petites 28,93 € 21% 35,00 € 
 Arracades Even blaves 56,19 € 21% 68,00 € 
 Arracades Even blaves, 2 peces 70,24 € 21% 85,00 € 
 Arracades Exuberant grans 78,65 € 21% 65,00 € 
 Arracades Exuberant petites 28,92 € 21% 35,00 € 
 Arracades forja Palau Güell, flors 38,84 € 21% 47,00 € 
 Arracades ganxo, model martelé 47,11 € 21% 57,00 € 
 Arracades Gaudí Inspiració grans 65,29 € 21% 79,00 € 
 Arracades Gaudí Inspiració petites 40,50 € 21% 49,00 € 
 Arracades Gaudí Inspiration daurades 35,54 € 21% 43,00 € 
 Arracades Gaudí Inspiration onadís 53,72 € 21% 65,00 € 
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 Arracades Girls collection 18,18 € 21% 22,00 € 
 Arracades Golden, ganxo 28,10 € 21% 34,00 € 
 Arracades Golden, petites 19,83 € 21% 24,00 € 
 Arracades Palau Güell, farga 40,49 € 21% 49,00 € 
 Arracades inspiration petites 16,52 € 21% 20,00 € 
 Arracades martelè 44,62 € 21% 54,00 € 
 Arracades martelè-ganxo 47,10 € 21% 57,00 € 
 Arracades orbita blau-groc-verd 40,49 € 21% 49,00 € 
 Arracades Oxidat viking 69,42 € 21% 84,00 € 
 Arracades onadis quadrades 44,62 € 21% 54,00 € 
 Arracades reixa Palau Güell, clar 46,28 € 21% 56,00 € 
 Arracades reixa Palau Güell, fosques 46,28 € 21% 56,00 € 
 Arracades rodones trencadís verd 53,72 € 21% 65,00 € 
 Arracades rajola flor 31,40 € 21% 38,00 € 
 Arracades riera ocre 48,76 € 21% 59,00 € 
 Arracades Sideral 64,46 € 21% 78,00 € 
 Arracades Surrealista 55,37 € 21% 67,00 € 
 Arracades trèvol, colors variats 55,37 € 21% 67,00 € 
 Arracades xemeneia espiral Palau 
Güell 

51,24 € 21% 62,00 € 

 Arracades xemeneia espiral Palau 
Güell, 2 peces 

62,81 € 21% 76,00 € 

 Braçalet cautxú vermell i negre 58,68 € 21% 71,00 € 
 Braçalet model martelé-ona 103,31 € 21% 125,00 € 
 Braçalet model martelé-portes 111,57 € 21% 135,00 € 
 Cadena cautxú 3 mm 7,43 € 21% 9,00 € 
 Cadena cua de rata, 40 cm, densa 8,26 € 21% 10,00 € 
 Collaret Alegria 47,93 € 21% 58,00 € 
 Collaret Blumen 90,91 € 21% 110,00 € 
 Collaret Born 57,85 € 21% 70,00 € 
 Collaret Exuberant 51,23 € 21% 62,00 € 
 Collaret Gaudí Inspiració 63,64 € 21% 77,00 € 
 Collaret Gaudí inspiration onadis fruits 243,80 € 21% 295,00 € 
 Creu Gaudí blava 27,27 € 21% 33,00 € 
 Creu Gaudí verda 27,27 € 21% 33,00 € 
 Creu llatina vitrall colors, gran 51,24 € 21% 62,00 € 
 Creu mosaic blau i verd 24,79 € 21% 30,00 € 
 Fermall Surrealista 80,99 € 21% 98,00 € 
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 Penjoll reixa 47,93 € 21% 58,00 € 
 Penjoll ameba 59,50 € 21% 72,00 € 
 Penjoll blau, model onadis 32,23 € 21% 39,00 € 
 Penjoll Candy daurat 52,90 € 21% 64,00 € 
 Penjoll Candy daurat, petit 34,71 € 21% 42,00 € 
 Penjoll cúpula Palau Güell 66,12 € 21% 80,00 € 
 Penjoll espurna 41,32 € 21% 50,00 € 
 Penjoll escala cargol colorins, gran 56,19 € 21% 68,00 € 
 Penjoll estrella de mar 33,05 € 21% 40,00 € 
 Penjoll exòtic rodó 62,80 € 21% 76,00 € 
 Penjoll forja PG flors 45,45 € 21% 55,00 € 
 Penjoll Gaudí inspiració daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Penjoll Gaudí inspiració onadis 80,99 € 21% 98,00 € 
 Penjoll Gaudí inspiració onadis petit 45,45 € 21% 55,00 € 
 Penjoll Golden 41,32 € 21% 50,00 € 
 Penjoll martelé 71,07 € 21% 86,00 € 
 Penjoll modernista colorins 43,80 € 21% 53,00 € 
 Penjoll onadis 32,23 € 21% 39,00 € 
 Penjoll orbita blau-groc-verd 38,01 € 21% 46,00 € 
 Penjoll PG faga 51,23 € 21% 62,00 € 
 Penjoll rajola flor 36,36 € 21% 44,00 € 
 Penjoll riera ocre gran 78,51 € 21% 95,00 € 
 Penjoll riera ocre petit 46,28 € 21% 56,00 € 
 Penjoll troia 39,66 € 21% 48,00 € 
 Penjoll xem. Espiral gran 45,45 € 21% 55,00 € 
 Penjoll xem. Espiral petit 31,40 € 21% 38,00 € 
 Polsera gaudi inspiració daurada 53,71 € 21% 65,00 € 
 Polsera gaudi inspiració onadis fruits 132,23 € 21% 160,00 € 
 Polsera tub Gaudí 37,19 € 21% 45,00 € 

BIJUTERIA     
 Anell de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Anell modernista de fil d’or i coure 33,06 € 21% 40,00 € 
 Arracades blaves trencadís, quadrades 14,87 € 21% 18,00 € 
 Arracades colors, variades 14,87 € 21% 18,00 € 
 Arracades de ceràmica motius Palau 
Güell 

9,92 € 21% 12,00 € 

 Arracades Mediterrani de fil d’or i coure 26,45 € 21% 32,00 € 
 Arracades núm. 10, taronja, primes 14,87 € 21% 18,00 € 
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 Arracades núm. 2, espiral, irregulars 14,87 € 21% 18,00 € 
 Arracades núm. 3, verdes, blanques, 
rombo 

14,87 € 21% 18,00 € 

 Arracades núm. 5, gris, taronja, rombo 14,87 € 21% 18,00 € 
 Arracades núm. 6, vermell, groc, 
triangle 

14,87 € 21% 18,00 € 

 Arracades núm. 7, blaves, blanques, 
rombo 

14,87 € 21% 18,00 € 

 Arracades trencadís verd i taronja 14,87 € 21% 18,00 € 
 Arracades verdes trencadís, llàgrima 14,87 € 21% 18,00 € 
 Braçalet de fil d’or i coure 53,71 € 21% 65,00 € 
 Braçalet Llampec de fil d’or i coure 43,80 € 21% 53,00 € 
 Braçalet Mediterrani de fil d’or i coure 41,32 € 21% 50,00 € 
 Braçalet Palau 57,85 € 21% 70,00 € 
 Broche de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Clip de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Collaret Llampec fil d’or i coure 56,20 € 21% 68,00 € 
 Collaret Mediterrani de fil d’or i coure 56,20 € 21% 68,00 € 
 Conjunt modernista colors, variats 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 10, taronja, quadrat 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 10, taronja, rombo 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 2, espiral color, recte 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 3, rodó gran 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 3, verd/blanc, rombo 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 5, gris/taronja, rombo 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 6, vermell, groc, triangle 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 6, vermell-groc, quadrat 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 7, blau/blanc, rombo 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt trencadís verd, taronja 24,79 € 21% 30,00 € 
 Penjoll de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Penjoll Güell 67,76 € 21% 82,00 € 
 Polsera de coure daurada 57,85 € 21% 70,00 € 
 Polsera de coure daurada i negre 57,85 € 21% 70,00 € 

COMPLEMENTS     
 Agafa-tovallons PG 4,13 € 21% 5,00 € 
 Bidó negre xemeneia 6,61 € 21% 8,00 € 
 Bidó tèrmic blanc 13,22 € 21% 16,00 € 
 Bidó tèrmic vermell 13,22 € 21% 16,00 € 
 Bitlleter de pell 23,96 € 21% 29,00 € 
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 Braçalet doble de pell 7,43 € 21% 9,00 € 
 Caixa petita formers trencadís 3,71 € 21% 4,50 € 
 Campana xemeneies 53,71 € 21% 65,00 € 
 Capsa de píndoles 3,02 € 21% 2,50 € 
 Clauer panoràmic vintage 2,47 € 21% 3,00 € 
 Clauer xemeneies espiral 3,30 € 21% 4,00 € 
 Clauer/subjecta mòbil PG 4,13 € 21% 5,00 € 
 Copa de vidre espirals 6,61 € 21% 8,00 € 
 Didal pell Gaudí 5,78 € 21% 7,00 € 
 Drap de cuina trencadís PG 9,09 € 21% 11,00 € 
 Eau de parfum 16,52 € 21% 20,00 € 
 Estoig Palau Güell 8,26 € 21% 10,00 € 
 Estoig per ulleres, trencadís 9,92 € 21% 12,00 € 
 Estoig porta llapis Palau Güell 16,45 € 21% 19,90 € 
 Estoig ulleres Palau Güell, colors 20,66 € 21% 25,00 € 
 Estoreta trencadís modernista 3,31 € 21% 4,00 € 
 Funda gel hidroalcohòlic PG 9,92 € 21% 12,00 € 
 Funda passaport Palau Güell, colors 16,53 € 21% 20,00 € 
 Funda porta auriculars Palau Güell 5,37 € 21% 6,50 € 
 Got de vidre Barcelona petit 4,13 € 21% 5,00 € 
 Identificador de maletes 6,61 € 21% 8,00 € 
 Joc de cartes Palau Güell 10,74 € 21% 13,00 € 
 Joc de saler i pebrer gerres La Pedrera 23,96 € 21% 29,00 € 
 Joc saler i pebrer modernista, petit 5,79 € 21% 7,00 € 
 Joc saler pebrer modernista 19,01 € 21% 23,00 € 
 Lupa xemeneies Palau Güell 55,37 € 21% 67,00 € 
 Màscara PG 20,66 € 21% 25,00 € 
 Mini-puzzle vintage 5,78 € 21% 7,00 € 
 Mirall motius modernistes 4,13 € 21% 5,00 € 
 Moneder nou motius PG 8,26 € 21% 10,00 € 
 Moneder Palau Güell 8,26 € 21% 10,00 € 
 Moneder pell 15,70 € 21% 19,00 € 
 Mug Barcelona 6,61 € 21% 8,00 € 
 Mug Barcelona, blanc 5,79 € 21% 7,00 € 
 Mug Barcelona, negre 5,79 € 21% 7,00 € 
 Mug espirals modernisme 7,44 € 21% 9,00 € 
 Mug figures modernisme 7,44 € 21% 9,00 € 
 Mug Palau Güell 6,61 € 21% 8,00 € 
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 Mug xemeneia Palau Güell espiral 5,78 € 21% 7,00 € 
 Mug xemeneia Palau Güell, verda 5,78 € 21% 7,00 € 
 Mug xemeneia Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Mug xemeneies Palau Güell 5,79 € 21% 7,00 € 
 Necesser de pell trencadís 26,44 € 21% 32,00 € 
 Necesser Palau Güell 8,26 € 21% 10,00 € 
 Necesser motius PG 8,26 € 21% 10,00 € 
 Ninot agafa-cables 5,79 € 21% 7,00 € 
 Obrecartes drac / Pedrera 42,97 € 21% 52,00 € 
 Obrecartes PG xemeneies 42,97 € 21% 52,00 € 
 Obridor imant edificis Gaudí 3,72 € 21% 4,50 € 
 Obridor drac 13,22 € 21% 16,00 € 
 
 
Obridor mosaic xemeneia espiral Palau 
Güell 

4,96 € 21% 6,00 € 

 Pack-2 got petit vidre espirals 7,43 € 21% 9,00 € 
 Pack-2 joc cafè soles modernistes 13,22 € 21% 16,00 € 
 Pack-2 joc de cafè 13,22 € 21% 16,00 € 
 Pack-3 Sabó Panot Barcelona 7,85 € 21% 9,50 € 
 Pack-6 didals modernistes 8,26 € 21% 10,00 € 
 Pack-6 posa-gots dibuixos xemeneia 
Palau Güell 

5,78 € 21% 7,00 € 

 Pack-6 posa-gots imatges detalls Palau 
Güell 

5,78 € 21% 7,00 € 

 Paraigües Palau Güell 13,22 € 21% 16,00 € 
 Paraigües vitralls Palau Güell 23,97 € 21% 29,00 € 
 Pastiller mosaic PG 3,30 € 21% 4,00 € 
 Penja-bolso  3,30 € 21% 4,00 € 
 Pin imatges Palau Güell 1,45 € 21% 1,75 € 
 Pin xemeneia espiral PG 4,09 € 21% 4,95 € 
 Pin xemeneia verda PG 4,09 € 21% 4,95 € 
 Plat panoràmic BCN 4,95 € 21% 6,00 € 
 Polsera modernista 8,26 € 21% 10,00 € 
 Power bank blanc amb estoig PG 21,48 € 21% 26,00 € 
 Posa-gots modernista de pell PG 4,95 € 21% 6,00 € 
 Punt de llibre Palau Güell, colors 5,79 € 21% 7,00 € 
 Punt de llibre pell triangular PG colors 5,79 € 21% 7,00 € 
 Sabó Panot Barcelona 3,72 € 21% 4,50 € 
 Sabó xemeneies PG taronja 2,89 € 21% 3,50 € 
 Sabó xemeneies PG verd 2,89 € 21% 3,50 € 
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 Safata vitralls Palau Güell 8,67 € 21% 10,50 € 
 Safata xemeneies Palau Güell 8,67 € 21% 10,50 € 
 Saler pebrer Barcelona 7,44 € 21% 9,00 € 
 Subjecta mascareta PG 3,30 € 21% 4,00 € 
 Set 2 espelmes per copes 7,85 € 21% 9,50 € 
 Tap panoràmic modernista 2,47 € 21% 3,00 € 
 Targeter Palau Güell, colors 15,70 € 21% 19,00 € 
 Targeter pell amb tanca PG 15,70 € 21% 19,00 € 
 Ventall de bambú 12,39 € 21% 15,00 € 
 Ventall mosaics modernistes 12,39 € 21% 15,00 € 
 Wallet sabó drac 4,96 € 21% 6,00 € 

ALTRES     
 Ametllons  8,63 € 10% 9,50 € 
 Ametllons capsa petita 5,00 € 10% 5,50 € 
 Caixa mints Palau Güell, mosaics 4,09 € 10% 4,50 € 
 Caixa mints edificis Gaudí 4,09 € 10% 4,50 € 
 Caixa mints/regalèssia Palau Güell, 
xemeneia espiral i xem. verda 

4,09 € 10% 4,50 € 

 Caixa regalèssia Palau Güell 4,09 € 10% 4,50 € 
 Cistella cartells, 266 gr 12,72 € 10% 14,00 € 
 Fulles de xocolata 70% cacau 4,55 € 10% 5,00 € 
 Fulles de xocolata amb llet 4,55 € 10% 5,00 € 

INFANTIL     
 Barret infantil 16,52 € 21% 20,00 € 
 Barcelona colors 9,05 € 21% 10,95 € 
 Bossa per pintar 13,22 € 21% 16,00 € 
 Cat Güell 16,52 € 21% 20,00 € 
 Coixí xemeneies PG 16,52 € 21% 20,00 € 
 Drac Parc Güell 7,44 € 21% 9,00 € 
 Estoig Palau Güell 7,44 € 21% 9,00 € 
 Gatet Palau Güell 16,52 € 21% 20,00 € 
 Llibreta per acolorir Gaudí 4,13 € 21% 5,00 € 
 Peix vitrall Palau Güell 13,22 € 21% 16,00 € 
 Pintem! Barcelona 5,76 € 4% 6,00 € 
 Pintem! Gaudí 5,76 € 4% 6,00 € 
 Pintem! Palau Güell 5,76 € 4% 6,00 € 
 Pitet PG 11,57 € 21% 14,00 € 
 Pitet PG 11,57 € 21% 14,00 € 
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 Quadern amb pintures Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Titella xemeneies PG 18,18 € 21% 22,00 € 

 

(*) Per la diada de Sant Jordi, s’aplicarà un 10% de descompte en els llibres venals, d’acord 

amb el que s’estableix a l’article 11 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de 
les biblioteques. 

 
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’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució del procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la 
provisió de banda ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0020331).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals 
i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

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

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

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

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

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 6 de setembre de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Direcció de 

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

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig (BOPB de 31 de maig). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic d’Estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070891 22/Y/331142 8.246,00 € 78 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 

Projecte per a la 
provisió de fibra 

òptica a les cases 
de pagès de 

Perafita 

202210057330 22/Y/331144 16.058,00 € 74 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210065168 22/Y/331137 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 

Estudi de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Muntanyola 

202210043365 22/Y/331143 13.578,00 € 62 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

P0821500F 

Estudi per a la 
provisió de la 

banda ampla a 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

202210057800 22/Y/331149 8.246,00 € 62 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi per al 
desplegament i 
connectivitat de 
fibra òptica al 

municipi 

202210068918 22/Y/331145 13.764,00 € 60 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Estudi per a la 
provisió de banda 

ampla a les 
masies aïllades 

d'Avià 

202210051224 22/Y/331132 18.352,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210021933 22/Y/331150 16.058,00 € 56 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 

P0826000B 

Estudi de 
desplegament i 

connectivitat que 
permeti a 

l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures 
de 

telecomunicacions 
en el municipi 

202210070148 22/Y/331151 16.554,00 € 56 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Estudi d'accions 
d'impuls per a la 

millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Ullastrell 

202210068595 22/Y/331133 11.470,00 € 56 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Estudi de banda 
ampla de 
Cànoves i 
Samalús 

202210070989 22/Y/331138 18.352,00 € 54 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla municipi de 

Santa Susanna 

202210059007 22/Y/331152 11.470,00 € 54 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 

Estudi definició 
estratègia 

municipal de 
desplegament 

d'infraestructures 
per la 

connectivitat dels 
equipament 
municipals 

202210061132 22/Y/331139 13.578,00 € 52 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudi per 
dimensionar quina 

haurà de ser la 
xarxa a instal·lar 

per auto prestació 
dels equipament 

municipals 

202210069911 22/Y/331141 13.578,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210064986 22/Y/331147 16.554,00 € 48 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 

Estudi de 
cobertura de 

telefonia mòbil 
202210064508 22/Y/331148 13.578,00 € 48 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 

Estudi per a la 
millora de la 

cobertura mòbil al 
municipi de 

Cardona 

202210063701 22/Y/331136 15.066,00 € 46 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil 
202210071013 22/Y/331146 15.066,00 € 46 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Assistència en la 
redacció d'un 

estudi per 
determinar la 

cobertura real de 
telefonia mòbil 

202210060462 22/Y/331140 19.592,00 € 44 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Òdena 

202210046563 22/Y/331134 15.066,00 € 44 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al Papiol 

202210069586 22/Y/331155 15.066,00 € 44 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Estudi per a la 
definició d'una 

estratègia 
municipal de 

desplegament 
d'infraestructures 

202210067817 22/Y/331154 13.764,00 € 44 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070336 22/Y/331153 16.554,00 € 43 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 

Estudi per 
determinar la 

cobertura real de 
telefonia mòbil en 
relació als serveis 
mòbils de veu i de 

dades 

202210063072 22/Y/331135 16.554,00 € 42 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
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expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

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

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

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

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

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import que es 
consigni en el conveni de cooperació horitzontal que es subscrigui amb el Consorci 
Localret i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. RETENIR crèdit per un import de tres-cents cinquanta-dos mil dos-cents vint-
i-dos euros (352.222,00 €) per fer front a les despeses d’execució de les actuacions a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 i d’acord amb el següent: 
 

- 97.960,00 € (noranta-set mil nou-cents seixanta euros), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona de l’any 2023. 
- 254.262,00 € (dos-cents cinquanta-quatre mil dos-cents seixanta-dos euros), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2024. 

 
Sisè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR la seva efectivitat a 
l’aprovació dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació de 
Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
del requisit de concessió:  
 
- Per accedir al recurs s’estableix la puntuació mínima de 40 punts: 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Provisió de senyal 5G a les 
principals artèries viàries de 

Gallifa 
202210027808 36 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 
Estudi de cobertura mòbil a 

l'Esquirol 
202210070626 32 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Estudi de la situació dels 

serveis de telecomunicacions 
202210070124 30 

 
Vuitè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Dispositius i programari per 
facilitar el treball remot", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb termini de justificació 
fins al 30 d'abril de 2022, per un import de 49.651,46 € (Exp. núm. 2021/0000433).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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. L’article 28 del règim estableix que tots els fons de prestació en el marc d’un mateix 

recurs han de tenir, entre d’altres, els terminis màxims d’execució i justificació que 
s’indiquen a continuació: 

 
Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final entre el 2 de 
gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
3. Finalitzat el termini de presentació de les justificacions, es van requerir als ens que 

no les havien presentat i als que les havien presentat amb defectes d’acord amb 
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allò disposat a l’article 36 del règim de la convocatòria perquè les presentessin en el 
termini de 15 dies hàbils. 

 
4. Mitjançant decret del diputat delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 

Cohesió Territorial, núm. 8452/22 de 4 de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació 
provisional del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el treball 
remot”. Als ens beneficiaris d’aquest ajut es va conferir un termini d’audiència de 
quinze dies a partir de l’endemà de la notificació del mateix. 

 
5. Finalitzat el termini d’audiència de la liquidació provisional aprovada pel referit 

decret núm. 8452/22, escau acceptar les justificacions i les renúncies presentades 
durant el període d’audiència previ a la liquidació definitiva, i aprovar la revocació 
dels imports no justificats. 

 
6. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta, quan 

escaigui, el corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la 
corporació i el reintegrament dels imports pagats per avançat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació. 

 
2. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 
1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Dispositius i 
programari per facilitar el treball remot”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 2022, per 
un import de quaranta-nou mil sis-cents cinquanta-un euros amb quaranta-sis cèntims 
(49.651,46 €) i, en conseqüència, acceptar les justificacions i les renúncies 
presentades durant el període d’audiència, i aprovar les revocacions que s’indiquen en 
els acords següents. 
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Segon. ACCEPTAR les justificacions presentades durant el període d’audiència previ 
a la liquidació definitiva del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Data de 
Justificació 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299261 7.824,11 7.821,26 14/07/2022 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299257 8.034,58 8.027,71 22/07/2022 

Ajuntament de 
Gurb 

P0809900D 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299355 3.108,05 3.108,05 14/07/2022 

Ajuntament de 
les Masies de 
Voltregà 

P0811600F 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299344 3.212,38 3.212,38 14/07/2022 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299305 5.450,84 5.450,84 28/07/2022 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 

Dispositius i 
programari per 
facilitar el 
treball remot 

21/Y/299255 8.253,90 6.865,41 13/07/2022 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies presentades durant el període d’audiència previ a la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el treball 
remot”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
que s’indiquen a l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Quart. APROVAR les revocacions, totals o parcials, del fons de prestació “Dispositius i 
programari per facilitar el treball remot”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, que s’indiquen a l’annex 1 que forma part del present 
dictamen. 
 
Cinquè AJUSTAR comptablement la despesa de les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anterior, 
en el sentit que s’indica en aquest acord; sense que s’hagi d’efectuar cap 
reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no s’han 
incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit: 
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REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de quaranta-nou mil 
sis-cents cinquanta-un euros amb quaranta-sis cèntims (49.651,46 €) a càrrec de la 
aplicació pressupostària del vigent pressupost corporatiu següent: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/70100/49100/76280 49.651,46 

  
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens afectats. 
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Annex 1  
 

Ens destinatari NIF Ens Recurs Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
renúncia o 
revocació 

(EUR) 

Renúncia o 
Revocació 

Operació 
comptable 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299468 1.849,22 0,00 1.849,22 Revocació 2203901810 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299261 7.824,11 7.821,26 2,85 Renúncia 2203901811 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299257 8.034,58 8.027,71 6,87 Renúncia 2203901812 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299296 5.687,16 0,00 5.687,16 Revocació 2203901813 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299254 8.294,49 0,00 8.294,49 Revocació 2203901814 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299448 1.877,57 0,00 1.877,57 Revocació 2203901815 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299415 1.997,32 0,00 1.997,32 Revocació 2203901816 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299265 7.487,54 0,00 7.487,54 Revocació 2203901817 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299361 2.548,63 0,00 2.548,63 Revocació 2203901819 

Ajuntament de Torelló P0828500I 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299255 8.253,90 6.865,41 1.388,49 Renúncia 2203901820 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299310 5.370,10 0,00 5.370,10 Revocació 2203901821 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299300 5.516,84 0,00 5.516,84 Revocació 2203901822 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299295 5.703,72 0,00 5.703,72 Revocació 2203901823 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 
Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot 

21/Y/299435 1.920,66 0,00 1.920,66 Revocació 2203901824 

      49.651,46   

“ 
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la rectificació de l'error material de l'acord de la Junta de Govern núm. 461, 
adoptat en sessió ordinària de 30 de juny de 2022, relatiu a les concessions del 
fons de prestació "Dispositius i programari per a la millora de l'equipament 
digital dels governs locals", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2022/0011204).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern núm. 461, de 30 de juny de 2022, es van aprovar 

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

 
2. S’ha detectat un error material a l’apartat tercer, en el sentit que l’import que hi 

figura a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/76280 és “986.868,13 €” i ha de 
ser “986.868,87 €”. 

 
3. Es necessari modificar parcialment, l’acord de la Junta de Govern núm. 461, de 30 

de juny de 2022, d’acord amb el que s’ha fet referència a l’apartat anterior. 
 

Fonaments de dret 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 
3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 

Únic. Rectificar, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
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l’apartat tercer de l’acord de la Junta de Govern núm. 461, de 30 de juny de 2022, de 
concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per a la millora de 
l’equipament digital dels governs locals” en el marc de la convocatòria del Catàleg del 
Pla de concertació Xarxa Governs Locals 2020-2023, en el sentit de modificar l’import 
de l’aplicació pressupostària G/70100/49100/76280, l’import correcte és 986.868,87 €, 
en comptes de 986.868,13 € i segons la següent distribució: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/70100/49100/76280 467.887,12 € 2203002466 

G/70100/49100/76280 518.981,75 € 2203002446 

Total 986.868,87 €  

“ 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar les obres del 
projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials, any 2022 (5 Lots)”. Procediment obert harmonitzat, amb un únic 
criteri de valoració (Exp. núm. 2021/23825).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat (en endavant GSIVM), té programada l’execució de les obres del 
projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2022 (5 Lots), amb un pressupost de sis milions sis-cents onze 
mil cinc-cents setze euros amb noranta-un cèntims (6.611.516,91 €), IVA exclòs, 
que aplicant el 21% de l’IVA, d’import un milió tres-cents vuitanta-vuit mil quatre-
cents divuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.388.418,55 €), resulta tenir un 
pressupost total de set milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-cinc 
euros amb quaranta-sis cèntims (7.999.935,46 €), IVA inclòs, d’acord amb els cinc 
lots que es relacionen tot seguit: 
 
• Lot 1: Occidental Vilafranca 

 
Pressupost de licitació d’1.307.562,31 €, IVA exclòs, més 274.588,09 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.582.150,40 €, IVA inclòs. 
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• Lot 2: Occidental Manresa 
 
Pressupost de licitació d’1.272.540,01 €, IVA exclòs, més 267.233,40 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.539.773,41 €, IVA inclòs. 
 

• Lot 3: Occidental Martorell 
 
Pressupost de licitació d’1.148.358,95 €, IVA exclòs, més 241.155,38 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.389.514,33 €, IVA inclòs. 
 

• Lot 4: Oriental Sud 
 
Pressupost de licitació d’1.465.062,62 €, IVA exclòs, més 307.663,15 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’1.772.725,77 €, IVA inclòs 
 

• Lot 5: Oriental Nord 
 
Pressupost de licitació d’1.417.993,02 €, IVA exclòs, més 297.778,53 €, en concepte 
de 21% d’IVA, fent un total d’ 1.715.771,55 €, IVA inclòs. 
 
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment i definitivament per acord de la 
Junta de Govern núm. 155, de data 31 de març de 2022, sense tràmit d’informació 
pública en tractar-se d’un projecte de conservació. 
 
3. Per acord núm. 356 de la Junta de Govern, de 26 de maig de 2022, s’aprovà 
l’expedient de contractació de les referides obres, així com el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). Aquest procediment es tramita de forma ordinària, 
està subjecte a regulació harmonitzada i es porta a terme mitjançant procediment obert 
i l’adjudicació amb un únic criteri de valoració. 
 

4. El 8 de de juny de 2022 es publicà la convocatòria de licitació al Diari Oficial de la 
Unió Europea i al Perfil de Contractant. 
 

5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les 
empreses següents: 
 

1. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (Lot 4) 
2. ISEOVA, SL (Lot 1) 
3. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (Lots 1 i 3) 
4. EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL (Lot 4) 
5. PASQUINA, SA (Lots 4 i 5) 
6. AGLOMERATS GIRONA, SA (Lots 4 i 5) 
7. EXCAVACIONS CACERES, SL (Lot 2) 
8. CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lots 3 i 4) 
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9. AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lots 4 i 5) 
10. CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 1) 

 

6. El 12 de juliol de 2022 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i 
qualificació del sobre A, que conté la documentació administrativa. Totes les empreses 
presentaren correctament la documentació assenyalada al PCAP. En conseqüència, la 
Mesa admeté les proposicions presentades. 
 
7. El 19 de juliol de 2022 es constituí la Mesa de Territori i es procedí a l’obertura del 
sobre B (criteri preu). Les ofertes econòmiques oferiren el resultat següent:  
 

• Lot 1: Occidental Vilafranca 
 

EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA 1.062.760,00 €  

ISEOVA, SL  1.094.429,00 € 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.306.254,75 € 

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en 970.735,05 €, 
IVA exclòs.  
 
A la vista que cap de les ofertes es troba en situació de presumpció d’anormalitat, la 
Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa CONSTRUCIONES Y EXPLANACIONES 
GRAS, SA per ser la seva oferta la millor relació qualitat-preu. 
 
Així mateix es classifica la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació: 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 ISEOVA, SL 1.094.429,00 € 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.306.254,75 € 

 

• Lot 2: Occidental Manresa 
 

EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

EXCAVACIONS CACERES, SL 1.016.417,62 € 

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en 954.405,01 €, 
IVA exclòs.  
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A la vista que només es va presentar una empresa i que la seva oferta no es trobava en 
situació de presumpció d’anormalitat, la Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa 
EXCAVACIONS CACERES, SL per ser la seva oferta adequada relació qualitat-preu.  
 

• Lot 3: Occidental Martorell 
 

EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA 1.139.990,00 €  

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.147.210,59 € 

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en 917.768,47 €, 
IVA exclòs.  
 
A la vista que cap de les ofertes es trobava en situació de presumpció d’anormalitat, la 
Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA, per ser la 
seva oferta la millor relació qualitat-preu. 
 
Així mateix es classificà la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació: 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.147.210,59 € 

 

• Lot 4: Oriental Sud 
 

EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.289.255,11 € 

EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL  1.446.016,81 €  

CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA 1.447.480,00 €  

PASQUINA, SA 1.451.144,52 €  

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 1.459.935,00 € 

AGLOMERATS GIRONA, SA 1.463.597,56 € 

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en 1.283.614,35 €, 
IVA exclòs.  
 
A la vista que cap de les ofertes es trobava en situació de presumpció d’anormalitat, la 
Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per ser la seva 
oferta la millor relació qualitat-preu. 
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Així mateix es classificà la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació: 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL  1.446.016,81 €  

2 CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA 1.447.480,00 €  

3 PASQUINA, SA 1.451.144,52 €  

4 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 1.459.935,00 € 

5 AGLOMERATS GIRONA, SA 1.463.597,56 € 

 

• Lot 5: Oriental Nord 
 

EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

PASQUINA, SA 1.396.723,00 € 

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.406.649,08 €  

AGLOMERATS GIRONA, SA 1.413.739,04 €  

 
Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en 1.063.494,77 €, 
IVA exclòs.  
 
A la vista que cap de les ofertes es trobava en situació de presumpció d’anormalitat, la 
Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa PASQUINA, SA per ser la seva oferta la millor 
relació qualitat-preu. 
 
Així mateix es classificà la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a continuació: 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.406.649,08 €  

2 AGLOMERATS GIRONA, SA 1.413.739,04 €  

 
8. Mitjançant escrits tramesos el 20 de juliol de 2022 es requerí a les empreses 
proposades adjudicatàries dels diferents lots, perquè presentessin la documentació 
que s’especifica en la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta contractació. 
 
9. L’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 1) va 
presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva de 53.138,00 
EUR el 26 de juliol de 2022. Així mateix, es comprovà que la solvència econòmica i 
professional presentada per la referida empresa és correcta. 
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10. L’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 2) va presentar la documentació 
requerida i va constituir la garantia de de 50.820,88 EUR el 22 de juliol de 2022. Així 
mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la 
referida empresa és correcta. 
 
11. L’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lot 3) va presentar la documentació 
requerida i va constituir la garantia de 56.999,50 EUR el 25 de juliol de 2022. Així 
mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la 
referida empresa és correcta. 
 
12. L’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 4) va presentar la documentació 
requerida i va constituir la garantia de 64.462,76 EUR el 26 de juliol de 2022. Així 
mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la 
referida empresa és correcta. 
 
13. L’empresa PASQUINA, SA (Lot 5) va presentar la documentació requerida i va 
constituir la garantia de 69.836,15 EUR el 29 de juliol de 2022. Així mateix, es 
comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la referida 
empresa és correcta. 
 
14. El termini d’execució dels contracte és de 8 mesos per a cada lot. 
 
15. De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern núm. 356, de 26 de maig de 
2022, la despesa pluriennal derivada d’aquesta es va fer efectiva de conformitat amb 
el detall següent: 
 
• Lot 1: Occidental Vilafranca 

 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació pressupostària 

2022 632.860,16 € G/50100/45300/61102 

2023 949.290,24 € G/50100/45300/61102 

 

• Lot 2:Occidental Manresa 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació pressupostària 

2022 615.909,36 € G/50100/45300/61102 

2023 923.864,05 € G/50100/45300/61102 
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• Lot 3: Occidental Martorell 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació pressupostària 

2022 555.805,73 € G/50100/45300/61102 

2023 833.708,60 € G/50100/45300/61102 

 

• Lot 4:Oriental Sud 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació pressupostària 

2022 709.090,31 € G/50100/45300/61102 

2023 1.063.635,46 € G/50100/45300/61102 

 

• Lot 5: Oriental Nord 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Aplicació pressupostària 

2022 686.308,62 € G/50100/45300/61102 

2023 1.029.462,93 € G/50100/45300/61102 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2023.  
 
16. Cal reduir la despesa pluriennal aprovada per de la Junta de Govern núm. 356, de 
26 de maig de 2022, per adequar-la a la baixa d’adjudicació, de conformitat amb el 
detall següent: 
 

Lot Exercici Import IVA inclòs Aplicació pressupostària 

1 
2022 -118.484,32 € G/50100/45300/61102 

2023 -177.726,48 € G/50100/45300/61102 

2 
2022 -123.963,23 € G/50100/45300/61102 

2023 -185.944,86 € G/50100/45300/61102 

3 
2022 -4.050,57 € G/50100/45300/61102 

2023 -6.075,86 € G/50100/45300/61102 

4 
2022 -85.090,84 € G/50100/45300/61102 

2023 -127.636,25 € G/50100/45300/61102 
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Lot Exercici Import IVA inclòs Aplicació pressupostària 

5 
2022 -10.294,69 € G/50100/45300/61102 

2023 -15.442,03 € G/50100/45300/61102 

 
17. En conseqüència, la despesa pluriennal de set milions cent quaranta-cinc mil 
dos-cents vint-i-sis euros amb trenta-tres cèntims (7.145.226,33 EUR), IVA inclòs, 
anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis següents: 
 

Lot Exercici Import IVA inclòs Aplicació pressupostària 

1 
2022 514.375,84 € G/50100/45300/61102 

2023 771.563,76 € G/50100/45300/61102 

2 
2022 491.946,13 € G/50100/45300/61102 

2023 737.919,19 € G/50100/45300/61102 

3 
2022 551.755,16 € G/50100/45300/61102 

2023 827.632,74 € G/50100/45300/61102 

4 
2022 623.999,47 € G/50100/45300/61102 

2023 935.999,21 € G/50100/45300/61102 

5 
2022 676.013,93 € G/50100/45300/61102 

2023 1.014.020,90 € G/50100/45300/61102 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2023. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 150 i 

concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 

 
3. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest 

procés de licitació no són anormalment baixes. 
 
4. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
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la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2023. 

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

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a) de la Refosa núm. 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència núm. 1388, de 14 de febrer de 2022, publicada al BOPB de 16.02.2022 i 
modificada per decret núm. 6212 de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB de 
31.05.2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori 
celebrada el 19 de juliol de 2022, la contractació corresponent a les obres del projecte 
de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 
2022 (5 Lots) a les empreses següents: 
 

• Lot 1: Occidental Vilafranca a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA, amb NIF A08183006 no incursa en baixa anormal, 
per un import d’un milió seixanta-dos mil set-cents seixanta euros 
(1.062.760,00 EUR), més l’IVA al 21%, de dos-cents vint-i-tres mil cent setanta-
nou euros amb seixanta cèntims (223.179,60 EUR), resultant un import total 
d’un milió dos-cents vuitanta-cinc mil nou-cents trenta-nou euros amb 
seixanta cèntims (1.285.939,60 EUR), d’acord amb la seva oferta. 

 
• Lot 2: Occidental Manresa a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, amb 

NIF B60193265, no incursa en baixa anormal, per un import d’un milió setze mil 
quatre-cents disset euros amb seixanta-dos cèntims (1.016.417,62 EUR), més 
l’IVA al 21%, de dos-cents tretze mil quatre-cents quaranta-set euros amb 
setanta cèntims (213.447,70 EUR), resultant un import total d’un milió dos-
cents vint-i-nou mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims 
(1.229.865,32 EUR), d’acord amb la seva oferta. 

 
• Lot 3: Occidental Martorell a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb 

NIF A59082644, no incursa en baixa anormal, per un import d’un milió cent 
trenta-nou mil nou-cents noranta euros (1.139.990,00 EUR), més l’IVA al 21%, 
de dos-cents trenta-nou mil tres-cents noranta-set euros amb noranta 
cèntims (239.397,90 EUR), resultant un import total d’un milió tres-cents 
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setanta-nou mil tres-cents vuitanta-set euros amb noranta cèntims 
(1.379.387,90 EUR), d’acord amb la seva oferta. 

 
• Lot 4: Oriental Sud a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, amb NIF 

A17000993, no incursa en baixa anormal, per un import d’un milió dos-cents 
vuitanta-nou mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb onze cèntims 
(1.289.255,11 EUR), més l’IVA al 21%, de dos-cents setanta mil set-cents 
quaranta-tres euros amb cinquanta-set cèntims (270.743,57 EUR), resultant un 
import total d’un milió cinc-cents cinquanta-nou mil nou-cents noranta-vuit 
euros amb seixanta-vuit cèntims (1.559.998,68 EUR), d’acord amb la seva 
oferta. 

 
• Lot 5: Oriental Nord a l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A08798852, no 

incursa en baixa anormal, per un import d’un milió tres-cents noranta-sis mil 
set-cents vint-i-tres euros (1.396.723,00 EUR), més l’IVA al 21%, de dos-cents 
noranta-tres mil tres-cents onze euros amb vuitanta-tres cèntims 
(293.311,83 EUR), resultant un import total d’un milió sis-cents noranta mil 
trenta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (1.690.034,83 EUR), d’acord 
amb la seva oferta. 

 
Segon. REDUIR la despesa pluriennal aprovada per de la Junta de Govern núm. 356, 
de 26 de maig de 2022, per adequar-la a la baixa d’adjudicació, de conformitat amb el 
detall següent: 
 

Lot Exercici Import IVA inclòs Aplicació pressupostària 

1 
2022 -118.484,32 € G/50100/45300/61102 

2023 -177.726,48 € G/50100/45300/61102 

2 
2022 -123.963,23 € G/50100/45300/61102 

2023 -185.944,86 € G/50100/45300/61102 

3 
2022 -4.050,57 € G/50100/45300/61102 

2023 -6.075,86 € G/50100/45300/61102 

4 
2022 -85.090,84 € G/50100/45300/61102 

2023 -127.636,25 € G/50100/45300/61102 

5 
2022 -10.294,69 € G/50100/45300/61102 

2023 -15.442,03 € G/50100/45300/61102 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de set milions cent quaranta-cinc mil 
dos-cents vint-i-sis euros amb trenta-tres cèntims (7.145.226,33 EUR), IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis següents: 
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Lot Exercici Import IVA inclòs Aplicació pressupostària 

1 
2022 514.375,84 € G/50100/45300/61102 

2023 771.563,76 € G/50100/45300/61102 

2 
2022 491.946,13 € G/50100/45300/61102 

2023 737.919,19 € G/50100/45300/61102 

3 
2022 551.755,16 € G/50100/45300/61102 

2023 827.632,74 € G/50100/45300/61102 

4 
2022 623.999,47 € G/50100/45300/61102 

2023 935.999,21 € G/50100/45300/61102 

5 
2022 676.013,93 € G/50100/45300/61102 

2023 1.014.020,90 € G/50100/45300/61102 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2023. 
 
Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori, d’acord amb el detall següent: 
 

• Lot 1: Occidental Vilafranca 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 ISEOVA, SL 1.094.429,00 € 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.306.254,75 € 

 

• Lot 3: Occidental Martorell 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.147.210,59 € 

 

• Lot 4: Oriental Sud 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL  1.446.016,81 €  

2 CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA 1.447.480,00 €  

3 PASQUINA, SA 1.451.144,52 €  
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 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

4 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 1.459.935,00 € 

5 AGLOMERATS GIRONA, SA 1.463.597,56 € 

 

• Lot 5: Oriental Nord 
 

 EMPRESA 
OFERTA 

(IVA exclòs) 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.406.649,08 €  

2 AGLOMERATS GIRONA, SA 1.413.739,04 €  

 
Cinquè. COMUNICAR a les empreses adjudicatàries que hauran de formalitzar els 
respectius contractes quan siguin requerides, en el benentès que la dita formalització 
no es produirà abans del transcurs dels 15 hàbils següents a la remissió de la 
notificació dels presents acords, en tractar-se de contractes subjectes a recurs 
especial. 
 
Sisè. NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil de Contractant. 
 
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea i al 
Perfil de Contractant.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Urbanització de la carretera B-423 entre els PK 0+190 i PK 
0+450. TM Súria” (Exp. núm. 2020/3272).- 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 les actuacions necessàries per completar la connectivitat 

dels itineraris de vianants i millorar les condicions de seguretat i accessibilitat, pels 
vehicles i vianants, del tram de la B-423, entre el PK 0+190 i el PK 0+450, és definir 
tècnica i econòmicament les actuacions proposades. La carretera B-423 connecta 
Súria amb Castelladral i Serrateix. Cal assenyalar, que durant dècades, aquesta via 
ha estat alhora, la via d’accés al pou de Cabanasses, (pou principal de la mina de 
l’empresa ICL), amb el que la intensitat de vehicles pesants en aquesta via, ha estat 
molt elevada. 
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2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de tres-cents 
catorze mil set-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims (314.702,75 EUR), 
IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (66.087,58 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 380.790,33 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement 
de l’Administració és de 380.790,33 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. 

 
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. 
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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 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 “ Urbanització de la carretera 
B-423 entre els PK 0+190 i PK 0+450. TM Súria”, amb un pressupost de tres-cents 
catorze mil set-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims (314.702,75 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (66.087,58 EUR), resulta tenir un pressupost total 
de 380.790,33 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 380.790,33 EUR, IVA inclòs. Així mateix, informem que no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2022 d’aquesta corporació. 
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Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament de Súria.” 
 
Documents vinculats 

 
Projecte(1d6434a7021365df7eff) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 LLUÍS TORRENTÓ (C:A08446361) 12/07/2022, 15:54 
Tècnic/a del Servei Promotor  Olga Fernández Tallón (SIG)  25/07/2022, 17:38 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  25/07/2022, 20:29 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  26/07/2022, 13:43 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Nova vorera a la ctra. BV-2152 PK0+090 a PK0+125. Can 
Rosell TM Torrelavit”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2019/6150).- 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 “Nova vorera a la ctra. BV-2152 PK0+090 a 

PK0+125. Can Rosell TM Torrelavit” és definir tècnicament i valorar 
econòmicament els treballs a realitzar per millorar les condicions d’accessibilitat 
tot perllongant la vorera existent, garantir la contenció dels talussos existents 
sobre aquest tram i millorar el ferm i l’accessibilitat rodada en l’inici del camí 
d’accés a l’equipament en la intersecció del camí amb la carretera BV-2152. 

 
2.  Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de 

trenta-nou mil nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims 
(39.964,65 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 8.392,58 EUR, 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 48.357,23 EUR, i una partida de 

https://seuelectronica.diba.cat/
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valoració d’expropiacions de 680,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 49.037,23 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent d’aquesta corporació de 2022.   

 
3.  Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS),  en quant al Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4.  Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 

 
5.  Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de 
projectes. 

 
6.  Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies durant el qual es podran formular reclamacions 
i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. 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. TORRELAVIT 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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2 XXX (Herència jacent) Rústica/Pastures 8 7 66,00      0,00  SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. TORRELAVIT 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 

MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

C
L
A
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S
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A
C
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1 
AJUNTAMENT DE 
TORRELAVIT 

Urbana/Residencial 52717 03 40,00  SUC 

 
8.  Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats.  

 
9.  Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i 

ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic i 
mitjançant el procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius 
relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions 
definitives i/o temporals que siguin 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, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats. 
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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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 
addelegat 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 “Nova vorera a la ctra. BV-
2152 PK0+090 a PK0+125. Can Rosell TM Torrelavit”, amb un pressupost 
d’execució de trenta-nou mil nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-cinc 
cèntims (39.964,65 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 8.392,58 EUR, 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 48.357,23 EUR , i una partida de 
valoració d’expropiacions de 680,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement 
de l’Administració és de 49.037,23 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent d’aquesta 
corporació de 2022.   
 
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, situat al terme municipal corresponent 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 
 
TM. TORRELAVIT 
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2 XXX (Herència jacent) Rústica/Pastures 8 7 66,00      0,00  SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. TORRELAVIT 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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1 AJUNTAMENT DE TORRELAVIT Urbana/Residencial 52717 
0
3 

40,00  SUC 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Documents vinculats 
 
Projecte(f40705f57cbc0c5e7fa3) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 Eduardo Jose Riba de Palau  06/09/2022, 19:55 
Responsable directiu Servei Promotor  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  07/09/2022, 15:21 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar 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” (Exp. núm. 
2021/1321).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’objectiu del projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera 

BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de 
Ribes” són les obres necessàries per a l'execució d'un itinerari de vianants i carril 
bici a la carretera Bv-2113 al terme municipal de Sant Pere de Ribes, a fi 
d'incentivar i consolidar de forma segura i ordenada la mobilitat, tant obligada com 
d'oci i lleure, a peu o en bicicleta, entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. 
L'àmbit d'actuació és el tram adossat a la carretera comprès entre els Pk's 1+200 i 
2+300, connector dels dos trams extrems existents de les dues fases anteriors, fins 
totalitzar el recorregut sencer entre Sant Pere de Ribes i Roquetes. 

 
2. Que amb data 28 de juliol es va aprovar en Junta de Govern Acord 570 el projecte 

de traçat amb el consegüent tràmit d’informació publica als efectes escaients. Atès 
que dins termini no s’han presentat al·legacions s’esdevé l’aprovació definitiva. 

 
3. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució d’un 

milió cent setanta-sis mil cent cinquanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(1.176.153,85 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (246.992,31 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 1.423.146,16 EUR, i una partida de 
valoració d’expropiacions de 95.206,95 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 1.518.353,11 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.   

 
4. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica 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. 
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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. 

 
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 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. 
 
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 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 
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Pere de Ribes”, amb un pressupost d’execució d’un milió cent setanta-sis mil cent 
cinquanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims (1.176.153,85 EUR), IVA exclòs. 
Que aplicant el 21% de l’IVA (246.992,31 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució 
total de 1.423.146,16 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 95.206,95 
EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
1.518.353,11 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. NOTIFICAR el contingut dels acords a l’Ajuntament corresponent.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(129116622cf1f816cbdb) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 MIGUEL MARTI (R: B66043167) 09/09/2022, 11:27 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)  09/09/2022, 13:25 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  09/09/2022, 14:00 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  11/09/2022, 21:40 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, en el marc del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080).- 
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 ordinària de 15 d’abril 

de 2021, va adoptar l’acord núm. 149, pel qual s’aprova la concessió del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021. 

 
2. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics va ser de sis-cents mil 

euros (600.000,00 €) i el pagament s’efectuava prèvia presentació de la justificació 
de les despeses de l’actuació d’acord amb el règim establert en el punt 3 de l’acord 
quart, del dictamen de concessió esmentat. 

  
3. El termini d’execució de les actuacions d’aquest fons de prestació estava comprès 

entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, el de justificació voluntària 
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fins el 15 de novembre de 2021 i el de justificació final entre el 2 de febrer de 2022 i 
el 30 d’abril de 2022. 

 
4. Transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts concedits, per decret de la 

Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, núm. 7945, de 
26 de juny de 2022, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest fons 
de prestació, que incloïa l’acceptació de les renúncies totals i revocacions inicials 
dels ajuts per part de diferents ens, i es va habilitar un període d’audiència de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent de la notificació de l’esmentat 
decret, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procediria a la revocació definitiva dels imports no justificats. 

 
5. El referit decret de liquidació provisional es va notificar als ens afectats el 29 de juny 

de 2022, i havent transcorregut el període d’audiència es constata, mitjançant 
diligència del Servei de Secretaria de data 1 d’agost de 2022, que no han presentat 
cap al·legació. 

 
6. Els saldos que es revoquen no s’han de regularitzar comptablement, atès que ja no 

s’han incorporat al pressupost vigent. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació 
de recursos, per delegació de la Presidència. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 
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 liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació “Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
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Locals de l’any 2021, amb termini d’al·legacions fins el 20 de juliol de 2022 i, en 
conseqüència, aprovar la revocació que s’indica en l’acord segon. 
 
Segon. APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits de l’esmentat fons de 
prestació a l’ajuntament que s’indica a continuació: 
 

Ens NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Badalona P0801500J 21/Y/300876 19.687,50 19.687,50 

 
Tercer. NOTIFICAR els acords anteriors a l’ens destinatari. 
 
Quart. 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.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Reforç 
extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el 
marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/9003).- 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 ordinària de 10 de juny 

de 2021, va adoptar l’acord núm. 342, pel qual s’aprova la concessió del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació “Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2021. 

 
2. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics va ser de quatre-cents 

mil euros (400.000,00 €) i el pagament s’efectuava prèvia presentació de la 
justificació de les despeses de l’actuació d’acord amb el règim establert en el punt 3 
de l’acord quart, del dictamen de concessió esmentat. 

  
3. El termini d’execució de les actuacions d’aquest fons de prestació estava comprès 

entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, el de justificació voluntària 
fins el 15 de novembre de 2021 i el de justificació final entre el 2 de febrer de 2022 i 
el 30 d’abril de 2022. 

 
4. Transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts concedits, per decret de la 

Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, núm. 7955, de 
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26 de juny de 2022, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest fons 
de prestació, que incloïa l’acceptació de les renúncies totals, parcials i revocacions 
inicials dels ajuts per part de diferents ens, i es va habilitat un període d’audiència 
de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent de la notificació de l’esmentat 
decret, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procediria a la revocació definitiva dels imports no justificats. 

 
5. El referit decret de liquidació provisional es va notificar als ens afectats el 29 de juny 

de 2022, i havent transcorregut el període d’audiència es constata, mitjançant 
diligència del Servei de Secretaria de data 1 d’agost de 2022, que no han presentat 
cap al·legació. 

 
6. Els saldos que es revoquen no s’han de regularitzar comptablement, atès que ja no 

s’han incorporat al pressupost vigent. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació 
de recursos, per delegació de la Presidència. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 
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 liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació “Reforç 
extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021, amb termini d’al·legacions fins el 20 de juliol de 2022 i, 
en conseqüència, aprovar la revocació que s’indica a l’acord segon. 
 
Segon. APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits de l’esmentat fons de 
prestació a l’ajuntament que s’indica a continuació: 
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Ens NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 21/Y/309678 15.302,52 15.302,52 

 
Tercer. NOTIFICAR els acords anteriors a l’ens destinatari. 
 
Quart. 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.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades i deixar sense efecte dues revocacions inicials, aprovar 
les revocacions definitives totals i parcials, i aprovar diverses revocacions 
inicials, de les subvencions atorgades a diversos ajuntaments, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de Barcelona, 
per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 
2020/0008093).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. Per acord número 230 de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a Ens locals municipals i Entitats 
Municipals Descentralitzades de la província de Barcelona, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques. 

 
2. En aquest acord en el qual es van aprovar les bases específiques de la 

convocatòria, s’establia que el període d’execució anava des de la data de 
finalització de la presentació de les sol·licituds fins el 31 d’octubre de 2021, i el de 
justificació finalitzava el 30 de novembre de 2021. 

 
3. Per acord número 465 de la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2020 es va 

aprovar la concessió de les subvencions a diversos ajuntaments per un import 
total de 800.000,00 €, i es va disposar la despesa d’acord amb el detall següent: 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 78.500,00 € 90100 17210 76200 

2020 1.500,00 € 90100 17210 76800 

2021 706.500,00 € 90100 17210 76200 

2021 13.500,00 € 90100 17210 76800 

 
4. En l’acord esmentat en l’apartat anterior es va aprovar, entre d’altres, la concessió 

de les subvencions als ajuntaments de Cabrera de Mar, Castellfollit del Boix, 
Gurb, Manlleu, Moià, Roda de Ter, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Martí de 
Centelles, Sant Martí de Sesgueioles, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76200 i pels imports següents: 

 

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

Ajuntament de Cabrera de Mar 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 992,25 € 8.930,25 € 9.922,50 € 

Ajuntament de Gurb 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Manlleu 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Moià 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Roda de Ter 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Sesgueioles 

586,25 € 5.276,25 € 5.862,50 € 

Ajuntament de Terrassa 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Vic 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

 
5. Els imports corresponents al pressupost 2020 es van incorporar com a romanents 

al pressupost 2021, excepte 1.415,00 euros corresponents a l’Ajuntament de 
Manlleu, atès que va fer una justificació parcial per aquest import i se li va fer el 
corresponent pagament, quedant pendent de justificació la quantitat de 13.585,00 
euros.  

 
6. La tramitació de la concessió de les pròrrogues es va fer en uns terminis que no 

van permetre que es pogués resoldre el procediment abans del 31 d’octubre, que 
era el termini d’execució establert a les bases de la convocatòria.  

 
7. L’Ajuntament de Moià va presentar justificació de la subvenció en data 3 de gener 

de 2022. 
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8. Tenint en compte que el termini de justificació va finalitzar el 30 de novembre de 
2021, l’Ajuntament de Moià va presentar la justificació fora de termini i, per tant, es 
va considerar que no s’havia d’admetre, i la resta dels ajuntaments esmentats no 
van justificar les quantitats concedides, a excepció de la justificació parcial que va 
fer l’Ajuntament de Manlleu, d’acord amb l’establert en les bases específiques. 

 
9. Per acord núm. 286 de la Junta de Govern de data 12 de maig de 2022 es va 

aprovar la revocació inicial de les subvencions concedides esmentades en la seva 
totalitat pel que fa als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Castellfollit del Boix, Moià, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Martí de Sesgueioles, Terrassa, Vic i Vilafranca del 
Penedès, i parcialment la subvenció concedida a l’Ajuntament de Manlleu en la 
quantitat no justificada esmentada en l’apartat cinquè, concedint als interessats un 
termini de 15 dies per a la presentació d’al·legacions. 

 
10. En data 27 de maig de 2022 l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va presentar 

al·legacions en el sentit que consideraven que havien justificat satisfactòriament i 
dins del termini en data 30 de novembre de 2021 i esmenada posteriorment en 
data 17 de desembre de 2021, fet que s’ha comprovat i hi ha constància a 
l’expedient que així és, amb el corresponent informe de compliment del reglament 
LGS de data 17/12/22, signat pel cap d’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
que, entre d’altres conforma la justificació presentada pel citat municipi. 

 
11. En data 27 de maig de 2022 l’Ajuntament de Moià va presentar al·legacions en el 

sentit que el dia 11 d’octubre del 2021 va presentar petició de pròrroga d’execució 
i justificació a la qual no va obtenir resposta dins el termini d’execució i justificació 
de la subvenció. Així mateix informa que l’Ajuntament havia adjudicat el contracte 
comptant amb aquesta pròrroga el 28/10/2021 i el dia 3 de gener del 2022 va 
presentar la justificació d’execució de la fotovoltaica subvencionada adjuntant una 
factura del 24/11/21. La justificació la va fer per sol·licitud general perquè el tràmit 
de justificació de la subvenció específica ja estava tancat. Demana que en 
aplicació de l’article 48.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona, es tingui a bé el considerar les seves al·legacions i es deixi sense 
efecte l’acord de revocació inicial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Moià, ja que va executar finalment la instal·lació durant el període de justificació.  

 
12. En l’acord esmentat en l’apartat novè, no es van incloure les revocacions inicials 

pel que fa als Ajuntaments de Gurb, Roda de Ter i Sant Martí de Centelles. 
 

13. Vist l’informe signat pel cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
en el qual s’informa de què atès que els ajuntaments esmentats en l’apartat 
anterior no han justificat la subvenció, es proposa revocar les subvencions 
concedides d’aquests, s’accepten les al·legacions presentades pels Ajuntaments 
de Sant Cebrià de Vallalta i Moià i es proposa deixar sense efectes la revocació 
inicial i fer el pagament en la seva totalitat a aquests dos ajuntaments.  
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14. Atès que els imports corresponents al pressupost 2020 van passar com a 
romanents a pressupost 2021, però aquests no han passat a pressupost 2022, 
caldrà ajustar comptablement l’autorització i disposició de la despesa aprovada en 
el sentit de reduir-la, únicament pels imports de pressupost 2021 de les 
revocacions definitives totals i definitives parcials, essent l’import total de vuitanta-
un mil set-cents sis euros amb cinquanta cèntims (81.706,50 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76200 del pressupost 2021, d’acord 
amb el següent detall: 

 

Ens Local Import Total 2021 

Ajuntament de Cabrera de Mar 13.500,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 8.930,25 € 

Ajuntament de Manlleu 13.500,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Sesgueioles 

5.276,25 € 

Ajuntament de Terrassa 13.500,00 € 

Ajuntament de Vic 13.500,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 13.500,00 €  

 
Fonaments de dret 
 

1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va aprovar la 

convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a Ens locals municipals i Entitats 
Municipals Descentralitzades de la província de Barcelona, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques. 

 
4. 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’OGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
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Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 508011. 

 
5. L’article 48 de l’Ordenança preveu la revocació de les subvencions concedides. 
 
6. Vist l’article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, que preveu que l'òrgan administratiu que iniciï o 
tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la forma del seu inici, podrà 
disposar, d'ofici o a instància de part, la seva acumulació a altres amb els que 
guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui 
hagi de tramitar i resoldre el procediment. 

 
7. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3 
b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022.  

 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la revocació definitiva de les subvencions concedides en la seva 
totalitat als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Castellfollit del Boix, Sant Martí de 
Sesgueioles, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la convocatòria 202020205120011833, per a l’atorgament 
de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020, per un import total de setanta-
cinc mil set-cents vuitanta-cinc euros (75.785,00 €), d’acord amb el desglossament 
següent: 
 

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

Ajuntament de Cabrera de Mar 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 992,25 € 8.930,25 € 9.922,50 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Sesgueioles 

586,25 € 5.276,25 € 5.862,50 € 

Ajuntament de Terrassa 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  

Ajuntament de Vic 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 €  
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Segon. APROVAR la revocació definitiva i parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Manlleu en la quantitat no justificada, per import de tretze mil cinc-
cents vuitanta-cinc euros (13.585,00 €). 
 

Tercer. Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta i deixar sense efectes la revocació inicial aprovada per acord núm. 286 de la 
Junta de Govern de data 12 de maig de 2022 per import de quinze mil euros 
(15.000,00 €). 
 
Quart. Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Moià i deixar sense 
efectes la revocació inicial aprovada per acord núm. 286 de la Junta de Govern de 
data 12 de maig de 2022 per import de quinze mil euros (15.000,00 €). 
 
Cinquè. AJUSTAR comptablement l’autorització i disposició de la despesa aprovada 
en el sentit de reduir-la, per un import de vuitanta-un mil set-cents sis euros amb 
cinquanta cèntims (81.706,50 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76200 del pressupost 2022, segons el següent detall: 
 

Ens Local Import Total 2022 

Ajuntament de Cabrera de Mar 13.500,00 €  

Ajuntament de Castellfollit del Boix 8.930,25 € 

Ajuntament de Manlleu 13.500,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Sesgueioles 

5.276,25 € 

Ajuntament de Terrassa 13.500,00 € 

Ajuntament de Vic 13.500,00 € 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 13.500,00 €  

 
Sisè. APROVAR la revocació inicial de les subvencions concedides en la seva totalitat 
als Ajuntaments de Gurb, Roda de Ter i Sant Martí de Centelles, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 202020205120011833, 
per a l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de 
Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020, per un 
import total de quaranta-cinc mil euros (45.000,00 €), d’acord amb el desglossament 
següent: 
 

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

Ajuntament de Gurb 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Roda de Ter 1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 
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Setè. CONCEDIR als interessats esmentats en l’apartat sisè un termini de 15 dies per 
a la presentació de les al·legacions que considerin oportunes o presentin els 
documents que estimin pertinents, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona, amb l’advertiment que en cas de no 
presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Fons extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, i la 
revocació definitiva d’un dels ajuts, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 
2022 (Exp. núm. 2020/8925).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona, en sessió de data 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 
(ref. Reg. AJG núm. 5/2020), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 13 de gener de 2020. 

 
En sessió de data 9 de juliol de 2020, el mateix òrgan corporatiu va aprovar la 
inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (ref. reg. AJG 296/2020), entre els quals es trobava el fons de prestació “Fons 
extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses” (en endavant 
CLSE). 

 
2. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en 

sessió de data 30 de juliol de 2020 (ref.reg. AJG 375/2020) es va aprovar la 
concessió del fons de prestació “Fons extraordinari per als Centres Locals de 
Serveis a les Empreses” (en endavant CLSE), amb la finalitat de donar suport 
econòmic extraordinari al CLSE per donar resposta a les necessitats d’emprenedors 
i empreses sorgides arran de la crisi sanitària generada per la COVID19.  
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3. La quantia total dels ajuts es va establir en tres milions d’euros (3.000.000,00 €), 
distribuïts en dues anualitats pressupostàries (anys 2020 i 2021), destinats a 77 ens 
locals amb CLSE. 

 
Dels 77 ens locals beneficiaris de la subvenció, 76 van presentar la corresponent 
justificació en temps i forma, 3 d'ells amb justificació parcial i posterior renúncia per 
la part no justificada, que va ser acceptada i aprovada. 

 
4. Mitjançant Decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç (ref. reg. 9589/22), de data 22 de juliol de 2022, es va 
aprovar la liquidació provisional del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Fons extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, 
l’acceptació de tres renúncies parcials i es va habilitar un període d’audiència de 
quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, a fi i 
efecte que l’ens local afectat per la liquidació provisional pogués presentar la 
justificació pendent i/o les al·legacions que estimés pertinents, amb l’advertiment 
que, transcorregut l’esmentat termini sense que la despesa quedés degudament 
justificada, s’aprovaria la liquidació definitiva i la revocació de l’ajut no justificat.  
 

El termini per a la presentació de la justificació pendent i/o d’al·legacions va 
finalitzar el dia 16 d’agost de 2022. 
 

5. Segons consta a l’expedient, mitjançant diligència de Secretaria de data 1 de 
setembre de 2022, un cop consultat el llibre de Registre d’entrades de la corporació, 
resulta que no s’ha presentat cap al·legació ni consideració al respecte. Així mateix 
no s’ha produït en el període d’audiència cap entrada de tràmit de justificació de la 
despesa al Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 

És per tot això que el Servei de Teixit Productiu proposa, d’una banda, l’aprovació de 
la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Fons 
extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb termini de justificació fins al 
30 d’abril de 2022, aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de 
Barcelona (ref. reg. AJG 375/2020) i, d’altra banda, la revocació definitiva d’un dels 
ajuts, atorgat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb el que 
s’especifica en el quadre següent: 
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Ens local 
beneficiari 

NIF Codi XGL 

Import 
total 

concedit 
(2020-
2021) 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

corresponent 
al pagament 

avançat 
anualitat 2020 
i no justificat  

(EUR) 

Import a ajustar, 
concedit i no 

pagat ni 
justificat 

anualitat 2021 
(EUR) 

Import total 
a revocar 

(2020-2021) 
(EUR) 

Ajuntament de 
L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 20/Y/293404 74.694,00  37.347,00 37.347,00 74.694,00 

 
Així mateix, el Servei de Teixit Productiu proposa la reducció de l’import concedit i no 
pagat ni justificat de l’anualitat 2021, i la reclamació de l’import avançat i no justificat de 
l’anualitat 2020, segons es detalla a continuació: 
 

Ens afectat 

Import total 
concedit 

(2020-2021) 
(EUR) 

Import total 
a revocar 

(2020-2021)  
(EUR) 

Imports a 
ajustar / 

reintegrar 
(EUR) 

Número 
d’operació 

comptable D 

Aplicació 
pressupostària 

Ajustament  
de valor 
negatiu 

Ajuntament 
de l’Hospitalet 
de Llobregat 

74.694,00  74.694,00 
37.347,00/ 

37.347,00 
2003002433/038 G/30103/43300/46289 2203901880 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 35, 36 i 37 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
2. L’article 82, “Tràmit d’audiència”, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de Diputació 

de Barcelona, d’acord amb 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 16.02.2022) i modificada per Decret 
núm. 6212/2022, de 26 de maig (publicat al BOPB de 31.05.2022). 

 
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 liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Fons extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb termini de 
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justificació fins al 30 d’abril de 2022, aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de 
Diputació de Barcelona (ref. reg. AJG 375/2020) i la revocació definitiva d’un dels 
ajuts, atorgat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb el que 
s’especifica en la part expositiva i en el quadre següent: 
 

Ens local 
beneficiari 

NIF Codi XGL 

Import 
total 

concedit 
(2020-
2021) 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

corresponent 
al pagament 

avançat 
anualitat 2020 
i no justificat  

(EUR) 

Import a ajustar, 
concedit i no 

pagat ni 
justificat 

anualitat 2021 
(EUR) 

Import total 
a revocar 

(2020-2021) 
(EUR) 

Ajuntament de 
L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 20/Y/293404 74.694,00  37.347,00 37.347,00 74.694,00 

 
Segon. APROVAR la reducció de l’import de la despesa autoritzada i disposada, per 
un import de trenta-set mil tres-cents quaranta-set euros (37.347,00 €), vinculada a la 
subvenció atorgada, mitjançant l’ajustament de valor negatiu, d’acord amb el que 
s’especifica a continuació: 
 
1.- FASE D 
 

Ens local 
afectat 

Aplicació 
pressupostària 

Números 
d’operació 

comptable D 
original 

Codificació 

Import 
total a 

reduir per 
revocació 

(EUR) 

Import a 
ajustar, 

concedit 
i no 

pagat ni 
justificat 
anualitat 

2021 
(EUR) 

Ajustament  
de valor 
negatiu 

Ajuntament 
de l’Hospitalet 
de Llobregat 

G/30103/43300/46289 2003002433/038 20/Y/293404 74.694,00 37.347,00 2203901880 

 
2.- Fase A (prèvia comptabilització de la fase anterior): 
 

Aplicació pressupostària Operació comptable A Import a reduir (EUR) 

G/30103/43300/46289 2002000272/002 37.347,00 

 
Tercer. SOL·LICITAR el reintegrament de l’ajut que s’indica en aquest apartat, 
efectuat mitjançant pagament avançat, amb el número d’operació comptable OS 
2004036815, el qual es pot fer efectiu mitjançant un ingrés o una transferència 
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bancària a qualsevol dels comptes operatius de Diputació de Barcelona en el termini 
d’un mes des de la notificació dels presents acords. Transcorregut el termini anterior, 
sense que s’hagi efectuat la transferència, el reintegrament es farà efectiu mitjançant 
la compensació del pagament d’altres subvencions de Diputació de Barcelona de les 
quals l’ens sigui beneficiari. 
 

Ens local 
afectat 

NIF 
Recurs 

econòmic 
Codificació 

Subvenció 
finalment 
atorgada 

(EUR) 

Import a 
reintegrar per 

revocació 
(pagament 

avançat 
anualitat 2020) 

(EUR) 

Ajuntament 
de l’Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 

Fons de 
prestació 

extraordinari per 
als CLSE 

20/Y/293404 0,00 37.347,00 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local afectat.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
de "Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2020/0010099).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 

 
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 i autoritzar la despesa corresponent (AJG 296/20). 

 
3. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 es va incloure el fons 

de prestació de "Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", 
amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de la demanda d’orientació i 
d’acompanyament a la inserció laboral o bé a la millora de l’ocupabilitat de 
persones amb diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, per l’impacte de la 
pandèmia de la COVID-19 al mercat de treball. 
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4. El 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
adoptar un acord (AJG 373/20) per aprovar les concessions del fons de prestació 
de "Reforç extraordinari de la Xarxa d’oficines tècniques laborals" en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, a 18 entitats destinatàries. 
Aquest fons de prestació de reforç de les estructures de promoció econòmica i 
ocupació es va establir amb una durada pluriennal durant el període 2020-2021. 

 
5. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 

bàsics i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries 
municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19, la Diputació de 
Barcelona va realitzar un pagament avançat del 100% de l’import concedit, als 18 
ens beneficiaris un cop presentada l’acceptació expressa de l’ajut. A la segona 
anualitat, es va pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’import concedit a 
2021 quan es va dur a terme la justificació mínima del 75 per cent de l’import de la 
primera anualitat. 

 
6. D’acord amb l’apartat 2.1 del sisè acord del règim de gestió de l’esmentat fons de 

prestació, el període d’execució pluriennal dels ajuts s’establia entre l’1 de gener 
de 2020 i el 31 de desembre de 2021 i la seva justificació havia de dur-se a terme, 
com a màxim, el 30 d’abril de 2022. 

 
7. Vist l’apartat cinquè del sisè acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 

regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 
 

“ 
5.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar la 

liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació 
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 

de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 

sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si 
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a 
favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

“ 

 
8. La liquidació provisional del programa es va aprovar per decret de la Presidència 

delegada de la Diputació de Barcelona núm. 7745 de data 22 de juny de 2022. La 
notificació d’aquesta liquidació es va efectuar als ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat i de l’Hospitalet de Llobregat el 28 de juny de 2022, tot habilitant-se un 
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termini d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la notificació, per 
tal que l’ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que 
estimessin pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació total de l’ajut i a exigir el reintegrament de l’import pagat per avançat i 
no justificat degudament. 

 
9. Una vegada transcorregut l’esmentat període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. A aquest efecte, es constata que, en relació als fons de prestació 
concedits a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (codi XGL 20/Y/293329) i a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (codi XGL 20/Y/293327), no s’han 
justificat les despeses ni tampoc s’ha presentat cap al·legació per part dels 
esmentats ens beneficiaris. 

 
10. S’assenyala que l’esmentada aprovació de la liquidació definitiva comporta la 

revocació total dels esmentats ajuts econòmics, reduint el saldo restant dels ajuts 
que no han estat avançats amb el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, així com el reintegrament dels imports satisfets per avançat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 

de  juliol de 2020 (AJG 373/20) per aprovar les concessions del fons de prestació 
de "Reforç extraordinari de la Xarxa d’oficines tècniques laborals" en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023”. 

 
2. Vistos els articles 36 i 37 del règim de la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2020.  
 
3. 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 16.2.2022 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, per delegació 
de la Presidència, la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs 
de serveis, quan comporti revocació de recursos.  

 
4. Vist l’apartat 4.1.5.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a les presidències delegades d’àrea la 
competència per elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació de "Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2020, amb data de justificació fins al 30/04/2022. 
 
Segon. APROVAR la revocació total dels ajuts econòmics concedits en el marc del 
fons de prestació de “Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals”, 
d’acord el detall que s’indica a continuació: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
avançat 

100% 
(Anualitat 

2020) 

Import 
justificat 

Import a 
reintegrar 

Import de 
revocació 

Import a 
reduir 

Op. 
comptable 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 20/Y/293329 8.494,60 € 5.691,38 € 0 € 5.691,38 € 8.494,60 € 2.803,22 € 2203901801 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 20/Y/293327 5.894,59 € 3.949,37 € 0 € 3.949,37 € 5.894,59 € 1.945,22 € 2203901802 

 
Tercer. REDUIR la despesa disposada en la quantia de quatre mil set-cents quaranta-
vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (4.748,44 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46289, mitjançant els ajustaments comptables indicats 
en l’acord segon. 
 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada per l’import de quatre mil set-cents quaranta-
vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (4.748,44 €), condicionada a la 
comptabilització de la reducció expressada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. SOL·LICITAR el corresponent reintegrament dels ajuts als ens beneficiaris 
indicats a continuació: 

 

Ens destinatari NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
Import avançat/ a 

reintegrar  

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 20/Y/293329 8.494,60 € 5.691,38 € 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 20/Y/293327 5.894,59 € 3.949,37 € 

 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions per al reintegrament: 
 
a) Es disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present acord per efectuar 

el reintegrament mitjançant transferència bancària als comptes ES33 0182 6035 44 
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0201609428 (BBVA) o ES09 2100 3000 162500040345 (Caixabank) de la Diputació 
de Barcelona. 

 
b) Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 

 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals interessats.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000334).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc”, per mitjà del qual es dona suport a les estructures bàsiques per 
al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local. 

 
3. L’11 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar 

un acord (AJG 78/2021) per aprovar les concessions del fons de prestació “Els 
serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023" a 94 entitats destinatàries mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència. 

 
4. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics 

i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries municipals 
provocades per la crisi originada per la COVID-19, la Diputació de Barcelona va 
realitzar un pagament avançat del 100% de l’import concedit, als ens beneficiaris 
que van presentar l’acceptació expressa de l’ajut, dins del termini previst. 
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5. D’acord amb l’apartat 2.1 del cinquè acord del règim de gestió de l’esmentat fons de 
prestació, el període d’execució dels ajuts s’establia entre l’1 de gener de 2021 i el 
31 de desembre de 2021 i la seva justificació havia de dur-se a terme, com a 
màxim, el 30 d’abril de 2022. 

 
6. Vist l’apartat sisè del cinquè acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 

regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 
 

 “  
6.1 En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el centre 

gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze dies hàbils 
presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen defectes; amb 
l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.  

 
6.2 En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que els afectats al·leguin el que 
estimin pertinent.  

 
6.3 Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor ha de 

promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.4 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 

de deu dies des de l’aprovació. 
“ 

 
7. La liquidació provisional del programa es va aprovar per decret de la Presidència 

delegada de la Diputació de Barcelona núm. 8663 de data 7 de juliol de 2022. La 
notificació d’aquesta liquidació es va efectuar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès el 
12 de juliol de 2022, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze dies a 
comptar des de l’endemà de la notificació, per tal que l’ens destinatari presentés la 
justificació pendent i/o al·legués el que estimés pertinent, amb l’advertiment que, de 
no fer-ho, es procediria a la revocació total de l’ajut. 

 
8. Una vegada transcorregut l’esmentat període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. A aquest efecte, es constata que, en relació al fons de prestació concedit 
a l’Ajuntament de Mollet del Vallès (codi XGL 21/Y/299697), no s’ha justificat la 
despesa ni tampoc s’ha presentat cap al·legació per part de l’esmentat ens 
beneficiari. 

 
9. S’assenyala que l’esmentada aprovació de la liquidació definitiva comporta la 

revocació total de l’esmentat ajut econòmic, reduint el saldo total l’ajut concedit  
amb el corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat. 
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Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’11 

de març de 2021 (AJG 78/21) per aprovar les concessions del fons de prestació de 
“Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc", en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2021 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”. 

 
2. 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 16.2.2022 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, per delegació 
de la Presidència, la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs 
de serveis, quan comporti revocació de recursos.  

 
3. Vist l’apartat 4.1.5.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a les presidències delegades d’àrea la 
competència per elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 
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 liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, 
en el marc del Catàleg 2021, amb data de justificació fins al 30/04/2022. 
 
Segon. APROVAR la revocació total de l’ajut econòmic concedit en el marc del fons 
de prestació de “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import de 
revocació 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 21/Y/299697 26.162,27 € - - 26.162,27 € 

 
Tercer. REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-sis mil cent seixanta-dos 
euros amb vint-i-set cèntims (26.162,27 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/30101/24100/46280, mitjançant  l’ajustament comptable número 2203901804. 
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Quart. REDUIR la despesa autoritzada per l’import de vint-i-sis mil cent seixanta-dos 
euros amb vint-i-set cèntims (26.162,27 €), condicionada a la comptabilització de la 
reducció expressada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local interessat.” 

 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000338).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 13/21). 

 
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 “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, per mitjà del qual es dona suport econòmic a les actuacions 
desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l'objectiu de facilitar 
la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de salut 
mental, preferentment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació. 

 
3. L’11 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar 

un acord (AJG 79/21) per "Aprovar les concessions del fons de prestació “Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021” del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023", a 18 
entitats destinatàries. 

 
4. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics 

i ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries municipals 
provocades per la crisi originada per la COVID-19, la Diputació de Barcelona va 
realitzar un pagament avançat del 100% de l’import concedit, als ens beneficiaris 
que van presentar l’acceptació expressa de l’ajut. 

 
5. D’acord amb l’apartat 2.1 del cinquè acord del règim de gestió de l’esmentat fons de 

prestació, el període d’execució dels ajuts s’establia entre l’1 de gener de 2021 i el 
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31 de desembre de 2021 i la seva justificació havia de dur-se a terme, com a 
màxim, el 30 d’abril de 2022. 

 
6. Vist l’apartat sisè del cinquè acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 

regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 
 

 “  
6.1 En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el centre 

gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze dies hàbils 
presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen defectes; amb 
l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.  

 
6.2 En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que els afectats al·leguin el que 
estimin pertinent.  

 
6.3 Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor ha de 

promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.4 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 

de deu dies des de l’aprovació. 
“ 

 
7. La liquidació provisional del programa es va aprovar per decret de la Presidència 

delegada de la Diputació de Barcelona núm. 8672 de data 7 de juliol de 2022. La 
notificació d’aquesta liquidació es va efectuar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès el 
12 de juliol de 2022, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze dies a 
comptar des de l’endemà de la notificació, per tal que l’ens destinatari presentés la 
justificació pendent i/o al·legués el que estimés pertinent, amb l’advertiment que, de 
no fer-ho, es procediria a la revocació total de l’ajut. 

 
8. Una vegada transcorregut l’esmentat període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. A aquest efecte, es constata que, en relació al fons de prestació concedit 
a l’Ajuntament de Mollet del Vallès (codi XGL 21/Y/299627), no s’ha justificat la 
despesa ni tampoc s’ha presentat cap al·legació per part de l’esmentat ens 
beneficiari. 

 
9. S’assenyala que l’esmentada aprovació de la liquidació definitiva comporta la 

revocació total de l’esmentat ajut econòmic, reduint el saldo total l’ajut concedit amb 
el corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat. 
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Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’11 

de març de 2021 (AJG 79/21) per aprovar les concessions del fons de prestació de 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals", en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2020-2023”. 

 
2. 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 16.2.2022 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, per delegació 
de la Presidència, la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs 
de serveis, quan comporti revocació de recursos.  

 
3. Vist l’apartat 4.1.5.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a les presidències delegades d’àrea la 
competència per elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 
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 liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg 2021, amb data de justificació fins al 30/04/2022. 
 
Segon. APROVAR la revocació total de l’ajut econòmic concedit en el marc del fons 
de prestació de “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, d’acord 
amb el detall que s’indica a continuació: 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import de 
revocació 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 21/Y/299627 29.267,60 € - - 29.267,60 € 

 
Tercer. REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-nou mil dos-cents 
seixanta-set euros amb seixanta cèntims (29.267,60 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46280, mitjançant  l’ajustament comptable número 
2203901803. 
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Quart. REDUIR la despesa autoritzada per l’import de vint-i-nou mil dos-cents 
seixanta-set euros amb seixanta cèntims (29.267,60 €), condicionada a la 
comptabilització de la reducció expressada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local interessat.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 7 de gener  de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020058).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

162/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  83.318,00 € 

Factor de gestió  10.347,40 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 113.665,40 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 

 

• Anoia, territori d'E-bike, amb un import de 15.000,- euros;  

• Tourism APP, amb un import de 5.000,- euros. 
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En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 

 
3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 

pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 498/21) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent vint 
i tres mil sis-cents seixanta cinc euros amb quaranta cèntims (123.665,40 €), que es 
desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  83.318,00 € 

Factor de gestió  10.347,40 € 

Projecte singular 30.000,00 € 

Total 123.665,40 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 30.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

• Anoia, territori d'E-bike, amb un import de 25.000 €  

• Tourism APP, amb un import de 5.000 € 
 

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
4. El Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat les justificacions dels conceptes abans 

esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a l’any 2021, un cop 
han estat verificades les justificacions presentades, es dona per tancada l’aportació 
corresponent a l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist 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, 
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publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 
162/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 498/21 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 7.01.2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els termes establerts a la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 20 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023, (Exp. núm. 2019/0020051).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

155/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  99.767,00 € 

Factor de gestió  21.398,50 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 141.165,50 € 
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Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

• Suport en la planificació i gestió d’espais d’interès turístic, amb un import de 
10.000,00 € 

• Turisme accessible, amb un import de 5.000,00 € 

• Camí Oliba , amb un import de 5.000,00 €. 
 
En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 
 

3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 
pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol 
de 2021 (Registre acord núm. 502/21) es va incrementar aquesta aportació en la 
quantitat de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de 
cent cinquanta un mil cent seixanta cinc euros amb cinquanta cèntims 
(151.165,50 €), que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia   99.767,00 € 

Factor de gestió    21.398,50 € 

Projecte singular   30.000,00 € 

Total 151.165,50 € 

 
Així doncs, els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal 
l’any 2021 han rebut el suport específic de 30.000 €. Aquest import s’ha distribuït de 
la forma que s’indica a continuació: 
 

• Suport en la planificació i gestió d’espais d’interès turístic, amb un import de 
10.000,00 € 

• Turisme accessible, amb un import de 5.000,00 € 

• Camí Oliba , amb un import de 5.000,00 € 

• Fet a Osona, amb un import de 5.000,00 € 

• Osoning, amb un import de 5.000,00 € 
 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
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quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

4. El Consell Comarcal d’Osona ha presentat les justificacions dels conceptes abans 
esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a l’any 2021, un cop 
han estat verificades les justificacions presentades, es dona per tancada l’aportació 
corresponent a l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 16.02.2022 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 aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 
155/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 502/2021) per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.” 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a 
reduir en la quantitat de 1.176,47 €, l’aportació fixada per a l’any 2021,  aprovada 
per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021  i 
incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el  7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020053).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 

157/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió    16.350,19 € 

Projecte singular   15.000,00 € 

Total 144.533,19 € 

 
L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos 
per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que el projecte singular d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien el suport específic de 15.000,00 €. Aquest 
import es distribuirà de la forma que s’indica a continuació: 

 

• Campanya de comunicació, amb un import de 15.000,00 € 
 

En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 

 
3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 

pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 505/2021) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent 
cinquanta-quatre mil cinc-cents trenta-tres euros amb dinou cèntims (154.533,19 €), 
que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  16.350,19 € 

Projecte singular 25.000,00 € 

Total 154.533,19 € 
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L’aportació suplementària es va realitzar al projecte que inicialment va rebre suport: 
“Campanya de comunicació,” per incrementar l’aportació inicial del projecte “en 
10.000€. L’import final per a aquest projecte singular d’acord amb la sol·licitud del 
Consell Comarcal l’any 2021 que va rebre el suport específic va ser de 25.000 €. 
 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
4. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la documentació, 
s’evidencia que no han complert amb el factor: F4-D sensibilització TDS (10%). 
Com que aquest factor tenia assignat un import unitari, cal reduir en 1.176,47 € 
l’import fixat inicialment pel factor de gestió passant de 16.350,19 € a 15.173,72 €. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist 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 16.02.2022 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 aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de mil cent setanta-sis euros amb quaranta-set 
cèntims (1.176,47€) l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 
157/21) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 (Registre 
acord núm. 505/2021) per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, de vigència fins el 31 de desembre de 2023, 
quedant fixada l’aportació anual de 2021 en la quantitat de cent cinquanta-tres mil tres-
cents cinquanta-sis euros amb setanta-dos cèntims (153.356,72 €), d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 1.176,47 € autoritzat i disposat (operació número 
2103000664) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
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concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2203901244), del 
vigent pressupost de la corporació.  
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 157/21) 
i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 (registre acord 
núm. 505/2021) per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte 
Programa, d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a 
reduir en la quantitat de 285,70 €, i procedir al tancament de l’aportació fixada 
per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària 
de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de 
juliol de 2021, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
formalitzat el 7 de gener de 2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. 
núm. 2019/0020057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 

161/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió    11.905,82 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 145.088,82 € 

 
L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos 
per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que el projecte singular d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien el suport específic de 20.000,00 €. Aquest 
import es distribuirà de la forma que s’indica a continuació: 
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• El turisme industrial al Vallès Occidental: estructuració, dinamització i pla de 
recuperació i condicionament de futurs, amb un import de 20.000,00 € 

 
En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 
 

3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 
pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 504/2021) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent 
cinquanta-cinc mil vuitanta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (155.088,82 €), que 
es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  11.905,82 € 

Projecte singular 30.000,00 € 

Total 155.088,82 € 

 
L’aportació suplementària es va realitzar al projecte que inicialment va rebre suport:  
 

• El turisme industrial al Vallès Occidental: estructuració, dinamització i pla de 
recuperació i condicionament de futurs, amb un import de 30.000 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

4. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la justificació d’aquest 
factor s’ha comprovat que no s'ha complert amb el factor F2 reunions amb sector 
privat (10%). Tot i que al dictamen està previst la compensació entre els diferents 
indicadors, aquesta no es pot realitzar ja que no s'ha complert amb el 75 % i per 
aquest motiu cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió en 285,70 € 
passant de 11.905,82 € a 11.620,12 €. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 16.02.2022 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 aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de dos-cents vuitanta-cinc euros amb setanta cèntims 
(285,70 €) l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 161/21) i incrementada per 
acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 (Registre acord núm. 504/21) per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, de vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació 
anual de 2021 en la quantitat de cent cinquanta-quatre mil vuit-cents tres euros amb 
dotze cèntims (154.803,12 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 285,70 € autoritzat i disposat (operació número 
(2103000663) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2203901857), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 161/21) 
i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 (Registre acord 
núm. 504/21) per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte 
Programa, d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat formalitzat el 7 de gener de 2020, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020052).- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

156/2021) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió    30.040,73 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 163.223,73 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

• Turisme familiar: El canal de la puput punxetes, amb un import de 10.000,00 € 

• Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia del Baix 
Llobregat", amb un import de 10.000,00 € 

 
En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 
 

3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 
pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol 
de 2021 (Registre acord núm. 497/21) es va incrementar aquesta aportació en la 
quantitat de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de 
cent setanta-tres mil dos-cents vint-i-tres euros amb setanta-tres cèntims 
(173.223,73 €), que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia 113.183,00 € 
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Concepte Import 

Factor de gestió    30.040,73 € 

Projecte singular   30.000,00 € 

Total 173.223,73 € 

 
L’aportació suplementaria es va realitzar als dos projectes ja presentats 
incrementant l’import de cada un d’ells en 5.000€. 
 

Així doncs, els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 
han rebut el suport específic de 30.000 €. Aquest import s’ha distribuït de la forma 
que s’indica a continuació: 
 

• Turisme familiar: El canal de la puput punxetes, amb un import de 15.000,00 € 

• Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia del Baix 
Llobregat", amb un import de 15.000,00 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

4. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat les justificacions dels 
conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a 
l’any 2021, un cop han estat verificades les justificacions presentades, es dona per 
tancada l’aportació corresponent a l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 16.02.2022 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 aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 
156/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
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(Registre acord núm. 497/2021) per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, vigent fins el 31/12/2023, 
d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de  29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, formalitzat el 10 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020054).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

158/2021) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió    12.422,33 € 

Projecte singular   15.000,00 € 

Total 140.605,33 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2021 han rebut 
el suport específic de 15.000,00 €. Aquest import s’ha distribuït de la forma que 
s’indica a continuació:  
 

• Garraf Turisme Gourmet, amb un import de 10.000,00 €  

• Garraf Sona, amb un import de 5.000,00 € 
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En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 
 

3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 
pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 500/2021) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de cinc mil euros (5.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent 
quaranta-cinc mil sis-cents cinc euros amb trenta-tres cèntims (145.605,33 €), que 
es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió   12.422,33 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 145.605,33 € 

 
Aquesta quantitat ha estat destinada a incrementar el projecte singular Garraf 
Turisme Gourmet, d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2021. L’import 
definitiu destinat a finançar els projectes singulars s’ha distribuït de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

• Garraf Turisme Gourmet, amb un import de 15.000,00 €  

• Garraf Sona, amb un import de 5.000,00 € 
 
4. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat les justificacions 

dels conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per 
a l’any 2021, un cop han estat verificades les justificacions presentades, es dona 
per tancada l’aportació corresponent a l’any 2021. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 
158/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 500/2021) per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, de vigència fins el 31 
de desembre de 2023, d’acord amb les raons adduïdes a la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.” 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el  10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020060).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

163/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia    86.036,00 € 

Factor de gestió    22.437,54 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 128.473,54 € 
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El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, és: 
 

• Pel forat del pany. Audioguies i Secrets, amb un import de 20.000 €.  
 

En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 

 
3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 

pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 503/2021) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent 
trenta-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb cinquanta-quatre cèntims 
(138.473,54 €), que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  86.036,00 € 

Factor de gestió  22.437,54 € 

Projecte singular   30.000,00 € 

Total 138.473,54 € 

 
L’aportació suplementària es va realitzar a l’únic projecte presentat que va rebre 
suport: Pel forat del pany. Audioguies i Secrets, amb un import de 20.000 € per 
incrementar l’aportació inicial en 10.000€, passant de 20.000 € a 30.000 €. 
 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

4. El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha presentat les justificacions dels 
conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a 
l’any 2021, un cop han estat verificades les justificacions presentades, es dona per 
tancada l’aportació corresponent a l’any 2021. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 
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Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 163/21) i 
incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2021 (Registre 
acord núm. 503/21) per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
de Promoció Turística del Penedès, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els termes 
establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística del 
Penedès.” 

 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el  27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/20062).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

164/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia   113.183,00 € 
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Concepte Import 

Factor de gestió    27.326,42 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 160.509,42 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrien 
suport específic de 20.000 €. Aquest import es va distribuir de la forma que s’indica 
a continuació: 

 

• Creació d’experiències i de producte turístic al Maresme, amb un import de 
10.000 € 

• Sabors de mar i de munt, amb un import de 5.000 €  

• Digitalització i monitorització de l’activitat turística, amb un import de 5.000 €  
 

En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 

 
3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 

pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 501/21) es va incrementar l’aportació en la quantitat de deu 
mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent setanta mil 
cinc-cents nou euros amb quaranta-dos cèntims (170.509,42 €), que es desglossa 
en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia   113.183,00 € 

Factor de gestió    27.326,42 € 

Projecte singular   30.000,00 € 

Total 170.509,42 € 

 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme va sol·licitar que els recursos 
destinats inicialment al projecte singular “Sabors de mar i de munt” es destinessin al 
projecte singular de nova creació “Campanya Publicitària 2021”. La Gerència de 
Serveis de Turisme va considerar raonada la petició, i la va acceptar, per tant, els 
projectes singulars a qui va donar suport van ser:  

 
- Creació d’experiències i de producte turístic al Maresme, amb un import de 

10.000 € 
- Campanya Publicitària 2021, amb un import de 10.000 € 
- Digitalització i monitorització de l’activitat turística, amb un import de 10.000 €  
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El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
4. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha presentat les 

justificacions dels conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de 
l’import atorgat per a l’any 2021, un cop han estat verificades les justificacions 
presentades, es dona per tancada l’aportació corresponent a l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 164/21) i 
incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2021 (Registre 
acord núm. 501/21) per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 14 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20055).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
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Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 

159/2021) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 14.01.2020  
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, vigent fins el 
31/12/2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos per a l’any 2021 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  104.861,00 € 

Factor de gestió    12.629,13 € 

Projecte singular   15.000,00 € 

Total 132.490,13 € 

 
L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, establia l’assignació dels recursos 
per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la 
sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 15.000 €. 
Aquest import es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 

• Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages, amb un import de 10.000 € 

• Millora del posicionament del Camí Oliba, amb un import de 5.000 € 
 

En el mateix dictamen també es va aprovar, entre d’altres, l’Annex II. Es posa de 
manifest que el valor unitari que s’indica de l’activitat F4-D SENSIBILITZACIÓ TDS 
(10%) hauria de ser 1.176,47 € en lloc de 1.250,00 €. Aquest fet no afecta als 
càlculs ni a l’import final de l’aportació. 

 
3. Posteriorment, atès que la Gerència de Serveis de Turisme tenia disponibilitat 

pressupostària i atès que l’acord esmentat, donava la possibilitat de realitzar 
aportacions complementàries, per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 496/2021) es va incrementar aquesta aportació en la quantitat 
de deu mil euros (10.000 €) i es va fixar l’aportació anual en la quantitat de cent 
quaranta-dos mil quatre-cents noranta euros amb tretze cèntims (142.490,13 €), 
que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  104.861,00 € 
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Concepte Import 

Factor de gestió   12.629,13 € 

Projecte singular 25.000,00 € 

Total 142.490,13 € 

 
L’aportació suplementària es va realitzar al projecte que inicialment no va rebre 
suport: “Àrees d’autocaravanes, turisme itinerant al Bages” per incrementar 
l’aportació inicial del projecte “Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de 
Bages”. L’import per als projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell 
Comarcal l’any 2021 que varen rebre el suport específic de 25.000 € es va distribuir 
de la forma que s’indica a continuació: 

 

• Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages, amb un import de 15.000 € 

• Àrees d’autocaravanes, turisme itinerant al Bages, amb un import de 5.000 € 

• Millora del posicionament del Camí Oliba, amb un import de 5.000 € 
 

El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75% i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

4. El Consell Comarcal del Bages ha presentat les justificacions dels conceptes abans 
esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a l’any 2021, un cop 
han estat verificades les justificacions presentades, es dona per tancada l’aportació 
corresponent a l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist 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 16.02.2022 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 aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acord núm. 
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159/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 496/2021) per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb les 
raons adduïdes a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva de diversos ajuts atorgats en el marc del fons de 
prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/569).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de març de 

2021, va aprovar les concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (AJG 126/2021). 

 

3. Per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, núm. 8674, de data 7 de juliol de 
2022, es va aprovar la liquidació provisional i revocació inicial dels ajuts no 
justificats atorgats en el marc del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals” del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 

 

Així mateix, es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar 
des del dia següent al de la seva notificació, realitzada el 12 de juliol de 2022, 
perquè els ens requerits presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que 
s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació de l’ajut i se sol·licitaria el reintegrament de l’import pagat per avançat i 
no justificat. 

 

Els ens locals requerits van ser els següents: 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

Concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import que es 
proposa 
liquidar 

provisionalment 
(EUR) 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297809 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297795 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

Ajuntament de Gualba P0809600J 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297742 2.111,00 2.111,00 0,00 2.111,00 

Ajuntament de Rubió P0818400D 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297654 2.111,00 0,00 0,00 2.111,00 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297651 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297569 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

Ajuntament de Tiana P0828200F 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297563 3.477,00 3.477,00 0,00 3.477,00 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297534 2.111,00 0,00 0,00 2.111,00 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 
Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297687 2.111,00 0,00 0,00 2.111,00 
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4. Durant el període d’audiència, cap dels ens locals relacionats a l’apartat anterior ha 
presentat la justificació pendent. 

 
5. El període d’audiència va finalitzar el 2 d’agost de 2022. En conseqüència, i a 

l’empara del que preveu l’acord Cinquè, punt 5.3. del dictamen de referència (AJG 
126/2021), escau promoure la liquidació i revocació definitiva dels ajuts no 
justificats. 

 
6. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el reintegrament dels 

imports pagats per avançat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’aprovació de la liquidació definitiva de fons de prestació derivats de catàlegs de 

serveis, quan comporta revocació de recursos, és competència de la Junta de 
Govern, per delegació de la presidència, d’acord amb 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 16.02.2022, i 
modificada per decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.05.2022. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 atribueix a les 

presidències delegades d’Àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació de la liquidació definitiva de fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 
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 liquidació i revocació definitiva dels ajuts no justificats, atorgats 
en el marc del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires 
locals” del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
que es detallen en l’Annex 1, que forma part del present dictamen. 
 
Segon. REDUIR les disposicions de la despesa aprovades en data 25 de març de 
2021 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 126/21, pels 
imports que es detallen a l’Annex 1, que forma part del present dictamen, i com a 
conseqüència de la revocació aprovada en l’acord anterior. 
 
Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
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detall que s’indica en el present acord, tot condicionant-ho a la regularització 
comptable aprovada en l’acord anterior: 
 

Aplicació pressupostària 2021 Import (EUR) 

G/30300/43100/46281 12.333,00 

Total 12.333,00 

 
Quart. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts corresponents que es detallen en 
l’Annex 1, que forma part del present dictamen, i establir que: 
 

a) Es disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present acord per 
efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària als comptes ES33 
0182 6035 44 0201609428 (BBVA) o ES09 2100 3000 162500040345 
(Caixabank) de la Diputació de Barcelona.  

 
b) Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari o de 
qualsevol altre import que la Diputació de Barcelona pugui tenir pendent de 
pagament a favor de l’ens deutor. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats. 
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Annex 1 al dictamen que aprova la liquidació i revocació definitiva dels ajuts no justificats atorgats en el marc del 
fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 2022 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Estat 
Import revocació 

pendent de 
justificar (EUR) 

Import 
ajustament 

de valor 
negatiu, si 

escau 
(EUR) 

Operació 
comptable 
d'ajustament 
de valor 
negatiu, si 
escau 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de 
Calonge de 
Segarra 

P0803600F 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297809 1.500,00 G/30300/43100/46281  Revocació 1.500,00 1.500,00 2203901767 _ 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

P0804900I 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297795 1.500,00 G/30300/43100/46281  Revocació 1.500,00 1.500,00 2203901768 _ 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297742 2.111,00 G/30300/43100/46281 2.111,00 Revocació 2.111,00 _ _ 2.111,00 

Ajuntament de 
Rubió 

P0818400D 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297654 2.111,00 G/30300/43100/46281  Revocació 2.111,00 2.111,00 2203901770 _ 

Ajuntament de 
Sagàs 

P0818700G 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297651 1.500,00 G/30300/43100/46281  Revocació 1.500,00 1.500,00 2203901771 _ 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297569 1.500,00 G/30300/43100/46281  Revocació 1.500,00 1.500,00 2203901772 _ 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297563 3.477,00 G/30300/43100/46281 3.477,00 Revocació 3.477,00 _ _ 3.477,00 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix 

P0830900G 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297534 2.111,00 G/30300/43100/46281  Revocació 2.111,00 2.111,00 2203901773 _ 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 
Suport al foment del 

teixit comercial, 
mercats i fires locals 

21/Y/297687 2.111,00 G/30300/43100/46281  Revocació 2.111,00 2.111,00 2203901769 _ 

Total 12.333,00   

“ 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
reconeixement de crèdit, i autoritzar i disposar la despesa d’exercicis anteriors 
derivada de la justificació presentada en el marc de l’ajut econòmic de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: “Remodelació 
Masia Can Sunyer” (19/X/278242) a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, concedit per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de 
desembre de 2019, per un import total de 175.000 € (Exp. núm. 2019/20146).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12531, de data 11 

de desembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

NIF P0819500J 

Preacord  Remodelació Masia Can Sunyer 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

175.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 175.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Patrimoni Cultural 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 31 d’octubre de 2019, l’ens destinatari va presentar la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 696, de 

data 19 de desembre de 2019, es va aprovar la formalització de l’actuació 
Remodelació Masia Can Sunyer i, en conseqüència, es va atorgar el següent 
recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” : 
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Ens destinatari Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

NIF P0819500J 

Actuació Remodelació Masia Can Sunyer 

Codi XGL 19/X/278242 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

175.000 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2019 70.831,14 € 

2020 104.168,86 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic  

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació econòmica 

 
4. Al mateix Acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (registre 

d’acords núm. 696/2019) es va aprovar la formalització de l’actuació Remodelació 
Masia Can Sunyer mitjançant conveni específic, aprovant-se la minuta del 
conveni. 

 
5. En data 6 de novembre de 2020 es va formalitzar el conveni específic que regula 

l’actuació Remodelació Masia Can Sunyer (registre de convenis 716/2020). 
 

6. Per Acord de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 (registre 
d’acords núm. 633/2020) es van ratificar els terminis d’execució i justificació de la 
segona anualitat de l’ajut econòmic 19/X/278242 Remodelació Masia Can Sunyer 
per un import de 104.168,86 EUR, previstos a l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 com a conseqüència de 
la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius que van 
quedar suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. Es van ratificar els terminis 
següents establerts al conveni específic: 

 
Termini d’execució: entre 1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2020. 
Termini de justificació: entre 1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021. 
 

7. En data 18 de juny de 2021, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va presentar 
justificació de despeses per a la totalitat de l’actuació Remodelació Masia Can 
Sunyer, per un import de 175.000.- EUR.   

 
8. En data 13 d’octubre de 2021, la gerent de Serveis de Cultura va emetre un 

informe de disconformitat amb la documentació justificativa presentada per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca motivada per presentar la justificació fora 
del termini establert i, en conseqüència, per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data  26 d’octubre de 2021 (núm. Registre 
11795/2021) es va aprovar la revocació total i de manera provisional de l’ajut 
econòmic “Remodelació Masia Can Sunyer” (19/X/278242) per un import de cent 
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setanta-cinc mil euros (175.000 EUR.-) dels quals setanta mil vuit-cents trenta-un 
euros amb catorze cèntims (70.831,14.- EUR) corresponen a l’anualitat 2019 i 
cent quatre mil cent seixanta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (104.168,86.- 
EUR) corresponen a l’anualitat 2020 a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ja 
que havia incomplert les obligacions previstes en els pactes del conveni 
formalitzat el dia 6 de novembre de 2020. En la resolució es va acordar la 
revocació total provisional de l’ajut i es va atorgar un termini d’audiència de quinze 
dies hàbils des del dia següent al de la recepció de la notificació per poder al·legar 
allò que l’Ajuntament considerés oportú. 

 
9. En data 17 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va 

presentar un escrit d’al·legacions aclarint el retard en la presentació de la 
documentació per a la justificació de la subvenció. L’Ajuntament va adduir que, tot 
i la situació de pandèmia, l’Ajuntament va realitzar un esforç extraordinari per 
poder finalitzar l’execució de les obres i que van ser realitzades dins del termini 
d’execució establert en el conveni signat amb la Diputació. Diu que es va 
presentar la justificació d’aquest ajut “conjuntament amb l’actuació de la 
“Remodelació de la plaça de l’Ajuntament”, del qual ja ha rebut l’import de l’ajut. 

 
10. L’Ajuntament es va acollir a les suspensions temporals de terminis derivats de 

l’estat d’Alarma, entenent que es podia acollir a la modificació dels terminis 
màxims d’execució i de justificació de les Instruccions d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovades 
per la resolució de la Presidència numero 10221/20 de 26 d’octubre de 2020, i que 
la presentació de la justificació es va fer atenent els terminis generals aprovats en 
l’esmentada resolució i, expressa que la justificació es va fer dins dels nous 
terminis modificats arrel de la situació provocada per a la crisi sanitària, i 
esmenten que: “El termini d’execució, que finalitzava el 31 de desembre de 2020, 
un cop addicionats els dies que el tràmit va estar afectat per la suspensió, passa a 
finalitzar el 22 de març de 2021.” I “ El termini límit de justificació de la segona 
anualitat, que inicialment era el 31 de març de 2021, passaria a ser el 18 de juny 
de 2021.” 

 
11. Així mateix, a l’escrit d’al·legacions l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  va 

considerar que la “ratificació dels terminis inicials previstos, únicament podria tenir 
efectes sobre aquella part de l’actuació a executar a l’anualitat 2020, però no a la 
de 2019. En conclusió, podria afectar a la justificació de la quantitat de 
104.168,86 €, però en cap cas a la de 70.831,14, corresponent a l’anualitat de 
2019”.../... 

 
12. Un cop rebudes les al·legacions presentades, des del centre gestor, tal i com 

consta en l’informe emès per la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de data 11 
de juliol de 2022, es va procedir a la revisió de l’expedient i es va evidenciar un 
error en el procediment administratiu consistent en l’omissió del requeriment a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un cop transcorregut el termini de 
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justificació sense que aquesta s’hagués presentat i previ a la revocació 
provisional, i en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació perquè presentés 
la dita justificació, tal i com estableix l’article 70.3 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) i l’article 38.5 de l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB 9 de maig de 2017). 

 
13. En conseqüència d’aquest fet, per decret de la Presidència de la Diputació, de 

data 18 de juliol de 2022 (núm. Registre 9226), es va deixar sense efecte la 
revocació total i de manera provisional de l’ajut econòmic concedit a l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca per a la “Remodelació Masia Can Sunyer” 
(19/X/278242) aprovada per decret de la Presidència de data 26 d’octubre de 
2021 (núm. Registre 11795/2021). 

 
14. Per tot l’exposat, constatat l’error comès en el procediment i considerant del tot 

correcta la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, es 
considera procedent proposar el reconeixement de crèdit i l’autorització i 
disposició de la despesa per import de CENT SETANTA-CINC MIL EUROS 
(175.000,00 €) que anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40102/33300/76260 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona, per tal 
de fer front a la despesa de l’ajut econòmic en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: “Remodelació Masia 
Can Sunyer” (19/X/278242) a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
concedit per Acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019. Cal 
assenyalar que aquest reconeixement de crèdit no generarà perjudici ni limitacions 
per fer front a les despeses de l’any en curs. 

 
15. Vist l’informe emès per la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural, de data 12 de 

setembre de 2022, mitjançant el qual posa de manifest la necessitat d’aprovar un 
reconeixement de crèdit per atendre la despesa d’exercicis anteriors derivada de 
la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el marc 
de l’ajut econòmic de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: “Remodelació Masia Can Sunyer” (19/X/278242) concedit per Acord 
de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
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Atès que la base 51 de les d’Execució del Pressupost de la corporació per a l’any 2022 
regula el reconeixement extrajudicial de crèdit. 
 
Atès l’apartat b) de l’article 5 de l’annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 
Diputació de Barcelona relatiu a la tramitació del reconeixement de crèdit, aprovades 
per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 de gener de 2022 que 
estableix que la competència per aprovar el reconeixement de crèdit quan existia 
consignació pressupostària en l’exercici anterior recau en el mateix òrgan que 
ostentava la competència originària per aprovar la despesa. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, per 
delegació de la Presidència i que, en el cas que ens ocupa, és l’òrgan que disposa de 
la competència originària per aprovar la despesa. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit per un import total de CENT 
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00€) per atendre la despesa d’exercicis 
anteriors derivada de la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca en el marc de l’ajut econòmic de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: “Remodelació Masia Can Sunyer” (19/X/278242) concedit 
per Acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019, en base als 
arguments adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen i segons el detall següent: 
 

Codi XGL Creditor NIF 

Import de justificació per al 
reconeixement de crèdit 

Anualitat 
2019 

Anualitat 
2020 

19/X/278242 Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 70.831,14 € 104.168,86 € 

TOTAL 175.000,00€ 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de CENT 
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00€) càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40102/33300/76260 del vigent pressupost de la corporació, segons l’indicat al punt 
anterior i d’acord amb el detall següent: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Codi XGL Creditor NIF 
Import total de 
reconeixement 

de crèdit 

Operació 
comptable 

19/X/278242 Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 175.000,00€ 2203003194 

 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
per al seu coneixement i efectes.” 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya, contra l'acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 
26 de maig de 2022, de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció 
social, per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/367).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, 
que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, número 36, de data 

27 de gener de 2022, es va aprovar la convocatòria (núm. 202220225120013033), 
que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, de la Gerència de Serveis Socials de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2022. 

 
2. L’apartat 10 de les bases per les quals es regia l’esmentada convocatòria, establia 

pel que fa als criteris objectius d’atorgament de la subvenció, el següent: 
 

“10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
A cada entitat amb dret a subvenció tindrà una assignació inicial de 600 euros.  
 
La resta dels imports s’atorgaran als habitatges presentats per les entitats sol·licitants que 
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la present 
base. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts per habitatge. Els habitatges subvencionables 
caldran que obtinguin un mínim de 90 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
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Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 
1. Que es presti suport psicosocial a les persones que viuen a l’habitatge pel qual se 

sol·licita la subvenció: 30 punts 
 
2. Suport explícit del municipi on està ubicat l’habitatge, per a cadascun dels habitatges 

pels qual es sol·licita el suport. En el cas que diferents habitatges estiguin ubicats en un 
mateix municipi serà suficient amb la presentació d’un únic document de suport 
municipal però, aquest, haurà de fer referència explícita a cadascun dels pisos ubicats en 
el terme municipal i pels qual es sol·licita la subvenció: 30 punts 

 
3. Adhesió del pis a la Xarxa d’habitatges d’inserció social de l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya: 30 punts 
 
4. Ubicació de l‘habitatge en municipis menors de 300.000 habitants de la província de 

Barcelona: 10 punts.” 

 
3. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 360, de data 

26 de maig de 2022, es va aprovar la concessió de les subvencions esmentades i 
aquest acord es va publicar al BOPB en data 8 de juny de 2022. Aquesta publicació 
en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes. 

 
4. A l’esmentat Acord es van desestimar, entre d’altres, 8 habitatges de la Fundació 

Malalts Mentals de Catalunya, 6 situats al municipi de Sabadell i 2 a Mollet del 
Vallès, per no assolir la puntuació mínima de 90 punts. 

 
5. En data 6 de juliol de 2022, la Sra. Victòria Monell Renart com a gerent de la 

Fundació Malalts Mentals de Catalunya amb NIF G60168853, va presentar al 
Registre General de la Diputació de Barcelona, amb el número 202210103042, un 
escrit d’al·legacions contra l’acord de concessió de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, de data 26 de maig de 2022. 

 
6. Atès que l’acord de concessió impugnat posa fi a la via administrativa, i pot ser 

recorregut mitjançant un recurs de reposició, en virtut de l’article 115.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP), procedeix admetre les al·legacions presentades i qualificar-les 
com a recurs de reposició, atès que la recurrent ostenta legitimació per a la seva 
interposició, i aquesta s’ha produït en temps i forma. 

 
7. Per aquest motiu, s’admet a tràmit el recurs de reposició presentat per la Fundació 

Malalts Mentals de Catalunya, i tot seguit es reprodueixen les al·legacions 
formulades:  

 
“... 

• A la resolució de la convocatòria publicada en data de 8 de juny de 2022 es van aprovar 
els 6 pisos de Barcelona amb una subvenció per import de 2.953,22 € i es va denegar la 
subvenció sol·licitada pels 6 pisos de Sabadell i els 2 pisos de Mollet del Vallès. El motiu 
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d’exclusió és l’incompliment de requisits de la base 10.2 no consta el suport municipal a 
l’habitatge. 

 

• Tot i que som conscients que les bases estableixen aquest requisit volem deixar 
constància que sí que disposàvem de les cartes de suport pels municipis de Barcelona, 
Sabadell i Mollet del Vallès, signades amb data prèvia a la data límit per la presentació 
de sol·licituds a la convocatòria. La no presentació d’aquesta documentació va ser un 
error humà que es podia haver esmena instantàniament si ens haguessin notificat. 

 

• Reconeixent en tot moment l’error que es va produir per no adjuntar les cartes i 
l’aprenentatge d’aquesta situació de cara a futures convocatòries, sol·licitem el 
replantejament de la decisió i la valoració de la proporcionalitat d’excloure de la 
convocatòria aquests pisos, particularment per l’impacte que representa per les persones 
amb necessitat de suport que resideixen en aquests espais. 

 

• Per acreditar l’obtenció de les cartes de suport dins del període de presentació de la 
sol·licitud, s’adjunten les cartes de suport amb data prèvia a l’entrega de la sol·licitud.” 

 
8. Un cop analitzat el recurs presentat, el Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics 

de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha emès un 
informe al respecte que en la part que interessa és com segueix: 

 
“... 
La sol·licitud presentada per l’entitat aquí recurrent en reposició va sol·licitar la subvenció 
per a un total de 14 pisos, dels quals 8 pisos van quedar exclosos per no superar la 
puntuació mínima requerida de 90 punts, al no presentar el document de suport municipal 
juntament amb la sol·licitud, dins del termini establert a la bases específiques. A més, en 
relació amb un dels pisos ubicat a Sabadell també és va constatar l’incompliment de la base 
10.3 (Adhesió del pis a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social). 
 
Atès que l’entitat recurrent, en l’escrit d’al·legacions presentat, reconeix que per un error no 
va adjuntar les cartes de suport municipal juntament amb la sol·licitud, i tenint en compte 
que la base 8 indica expressament que la manca de presentació del document de 
l’ajuntament de suport al pis d’inserció pel qual se sol·licita la subvenció no serà objecte de 
requeriment d’esmena, es considera que la fase d’instrucció es va desenvolupar de 
conformitat amb les bases reguladores. Per tant, no es possible admetre la documentació 
aportada en reposició, perquè aquesta s’ha presentat de forma extemporània i resultaria un 
greuge comparatiu respecte de les entitats que sí la van aportar dins del termini establert. 
 
Per tant, queda acreditada la manca de presentació d’aquesta documentació dins del termini 
establert i l’incompliment dels criteris objectius previstos a la base 10.2 i .3, els quals 
atorguen una puntuació determinada que no es pot atorgar sense el compliment d’aquests 
criteris.”  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Capítol II del Títol V de la LPACAP, i atès que l’article 123 

de la LPACAP estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
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administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del 
mateix òrgan que els ha dictat. 

 
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquesta resolució a la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) en relació amb el 7.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en data 14 
de febrer de 2022, i publicada en el 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. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Victòria Monell Renart, com a 
representant legal de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, amb NIF G60168853, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 de maig 
de 2022 (núm. 360), pel qual es van excloure de la concessió de la subvenció els 
habitatges que tot seguit es relacionen, per no assolir la puntuació mínima requerida 
de 90 punts per a esdevenir beneficiari de la convocatòria de subvenció 
202220225120013033: 
 

CIF ENTITAT 
TOTAL 
PISOS 

EXCLOSOS 
MUNICIPI 

PISOS 
EXCLOSOS 

MOTIU EXCLUSIO 

G60168853 

FUNDACIÓ 
MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 

8 SABADELL 6 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la base 10.3: 
no consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 
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CIF ENTITAT 
TOTAL 
PISOS 

EXCLOSOS 
MUNICIPI 

PISOS 
EXCLOSOS 

MOTIU EXCLUSIO 

MOLLET DEL 
VALLÈS 

2 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

Incompliment de requisits de la base 10.2: 
no consta el suport municipal a l’habitatge. 

 
Segon. DESESTIMAR el recurs de reposició esmentat, atès que s’ha corroborat la 
manca de presentació de la documentació prevista a les bases 10.2 i 10.3 de les 
bases específiques de la convocatòria 202220225120013033 dins del termini establert, 
motiu pel qual els pisos identificats a l’acord primer d’aquest dictamen no van assolir la 
puntuació mínima necessària per a percebre la subvenció. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.” 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l'error material en el nom del projecte presentat per l'entitat Fundació Privada per 
a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple que ha estat beneficiaria d'una subvenció 
concedida per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 14 de juliol de 
2022, d'aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
núm. 202220225120013143 (Exp. núm. 2022/0003827).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de data 14 de juliol de 2022, va 

concedir una subvenció per import de 6.982,19 € a l’entitat Fundació Privada per a 
la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, en el marc de la convocatòria (núm. 
202220225120013143) de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2022. 

 
2. L’entitat Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple va ser 

beneficiària de l’esmentada subvenció pel projecte del Programa B anomenat: 
“Suport social d’emergència a famílies en situació de vulnerabilitat per malaltia 
oncològica a la província de Barcelona”. 

 
3. En data 20 de juliol de 2022 l’entitat Fundació Privada per a la Lluita contra 

l’Esclerosi Múltiple, mitjançant correu electrònic, va posar en el nostre coneixement 
l’existència d’una errada en el redactat del nom del projecte, comunicant que el nom 
correcte és: “Programa d'activació i benestar per a persones amb Esclerosi 
Múltiple i el seu entorn més pròxim”. 
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4. Un cop efectuades les comprovacions oportunes del projecte presentat per l’entitat 
Fundació Privada per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple s’ha comprovat l’existència 
d’aquesta errada material en l’Acord de la Junta de Govern, de 14 de juliol de 2022, 
de concessió de la subvenció en el marc de la convocatòria (núm. 
202220225120013143), motiu pel qual escau rectificar el nom del projecte presentat 
per l’entitat beneficiària, ja que les valoracions de la fase d’instrucció es van 
efectuar respecte del projecte: “Programa d'activació i benestar per a persones amb 
Esclerosi Múltiple i el seu entorn més pròxim“ i, per tant, l’import de la subvenció 
concedida és l’adequat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions 
públiques poden, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a sol·licitud de 
l’interessat els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. 

 
2. Vist el punt 3.3.b) en relació al 7.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, en data 14 
de febrer de 2022, i publicada en el 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. RECTIFICAR l’error material en el nom del projecte presentat per l’entitat 
Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple que ha estat beneficiaria 
d’una subvenció concedida per Acord (núm. 530) de la Junta de Govern, de 14 de juliol 
de 2022, d’aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
(núm. 202220225120013143) de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2022, en el següent 
sentit: 
 

a) On diu: 
 
[...] 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA B 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost/ 
Import 

sol·licitat) 

Topats per 
import 

sol·licitat 

Topats per 
50% cost 
activitat 

        [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

2022/0008919 G59165100 

FUNDACIO 
PRIVADA PER 
A LA LLUITA 

CONTRA 
L'ESCLEROSI 

MULTIPLE 

Suport social 
d'emergència a 

famílies en situació 
de vulnerabilitat 

per malaltia 
oncològica a la 

província de 
Barcelona 

80 6.982,19 € 2203002455/076 12.000,00 €      

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

 
[...] 

 
b) Ha de dir: 
 
[...] 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE  

DEL PROGRAMA B 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost 
/ Import 

sol·licitat) 

Topats per 
import 

sol·licitat 

Topats per 
50% cost 
activitat 

        [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

2022/0008919 G59165100 

FUNDACIO 
PRIVADA PER 
A LA LLUITA 

CONTRA 
L'ESCLEROSI 

MULTIPLE 

Programa 
d'activació i 

benestar per a 
persones amb 

Esclerosi 
Múltiple i el seu 

entorn més 
pròxim 

80 6.982,19 € 2203002455/076  12.000,00 €      

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

 
 [...] 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Fundació Privada per a la Lluita contra 
l'Esclerosi Múltiple.” 
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48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats en el 
marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d'inserció social, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0005853).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 27 de maig de 

2021, va aprovar la convocatòria núm. 202120215120012403 i les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a favor de les entitats 
sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social. 

 
2. Per acord número 599 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 14 

d’octubre de 2021, es va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. D’acord amb la base 4 el període d’execució dels projectes subvencionats era entre 

els dies 1 de gener de 2021 i 31 de desembre del mateix any. La base 20 de les 
referides Bases reguladores, preveu que el període de justificació de les 
subvencions ha de ser de l’11 de gener de 2022 al 3 de març de 2022. 

 
4. Finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de Serveis 

Socials es van enviar requeriments a les entitats que no havien presentat la 
justificació amb l’advertiment que si transcorregut el termini de quinze dies hàbils no 
presentaven la justificació requerida es procediria a la revocació de la subvenció. 

 
5. Les disposicions de despesa s’han incorporat al pressupost de l’exercici 2022 com 

a romanent. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 
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2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 
convocatòria 202120215120012403; així com la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 20 i 21). 

 
3. L’art. 34.3 de la LGS assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial 

de la subvenció, en el supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la 
subvenció. 

 
4. D’acord amb el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en data 14 de febrer de 
2022, publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, 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 inicialment la revocació de les subvencions concedides, per la 
Gerència de Serveis Socials, en el marc de la convocatòria núm. 
202120215120012403 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, a l’entitat següent i pel 
motiu que tot seguit es relaciona: 
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NOM ENTITAT NIF NOM PROJECTE 
Pisos 

Subvencionats 
Import 
atorgat 

Import 
justificat 

Import 
revocació 

Import 
pagat 

Import a 
reintegrar 

Núm. 
expedient 

Partida/Aplicació 
Núm. d'operació 

AD/D 
Motiu 

revocació 

ASSOCIACIÓ LOLA, 
NO ESTAS SOLA 

G67004325 Una llar per la Lola 1 998,03 €  -  €  998,03 € -  € -  € 2021/0015248 G/60000/23100/48922 2103003751/081 
Justificació NO 

presentada 
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Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord a fi que l’entitat afectada presenti les 
al·legacions que estimin pertinents, amb l’advertiment que de no fer-ho es durà a 
terme la liquidació definitiva amb la revocació dels ajuts no justificats. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.” 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 


