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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2022 

 
El 13 d’octubre de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a president accidental el 
vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS) i amb l’assistència de 
la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i la dels 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), Joan 
Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), 
senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), Salvador Tovar Funes (Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i 
Domingo (TxT). 

 
Actua de secretari accidental el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 

 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás. 

 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), el 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), els diputats senyors Rubén 
Guijarro Palma (PSC-CP) i Xavier Garcia Albiol (PP)i les diputades senyores Pilar Díaz 
Romero (PSC-CP), Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Lluisa Moret i Sabidó (PSC-CP) i 
Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
També excusa la seva absència la secretària general, senyora Mahillo. 

 
Verificada l’existència de quòrum, obre la sessió el president accidental, qui agraeix la 
presència a totes les persones que assisteixen a la sessió i dona la benvinguda al 
senyor Tovar (Cs), nou president del grup Ciutadans-Partido de la ciutadania, qui 
s’incorpora com assistent a les sessions de la Junta de Govern en substitució del 
senyor Celestino Corbacho. 
 
Tot seguit s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2022. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Relacions Internacionals 

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

definitivament, la revocació parcial per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, per 
al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, 2017, i efectuar a l’entitat el tercer i últim 
pagament per import de 7.552,35 € (Exp. núm. 2018/4963). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

reserva social per a l'exercici 2023 amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 
2022/0019977). 

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

l’informe de seguiment del pressupost per programes del 2n. trimestre de l’any 
2022 (Exp. núm. 2021/0012899). 

 
Caixa de Crèdit 
 
5. ARENYS DE MUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Obra de 
construcció de la rotonda de l'entrada del poble” al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022166). 

 
6. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Obres de millora  
Av. Principal i camí del Bosquet a l'Arboçar”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0021266). 

 
7. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 22.000 €, a l'Ajuntament 
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d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Construcció mur de 
contenció Ctra. N-340 (al costat plaça de la Vila)”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021273). 

 
8. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Reurbanització plaça 
Església Avinyó Nou i plaça Sant Salvador de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021276). 

 
9. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Substitució tanques de 
protecció vial vianants carretera de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats. (Exp. núm. 2022/0021277). 

 
10. CANET DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Canet de Mar, per a finançar l'actuació local “Inversió en 
infraestructura i equipaments municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022155). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 59.973,78 €, a l'Ajuntament de Dosrius, 
per a finançar l'actuació local “Reforma del recinte de Bústies de Can Massuet el 
Far”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021961). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització del Passatge Central Elèctrica de 
Martorell”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0021878). 

 
13. SALLENT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022106). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
14. AIGUAFREDA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 20.403,61 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020856).  
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15. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 27.592,97 €, a l'Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0019565).  

 
16. CALAF. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 2.601,30 €, a l'Ajuntament de Calaf, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0021001).  

 
17. CALDES D’ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 24.175,49 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0020447).  

 
18. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 60.341,18 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0021065).  

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

concedir una subvenció, per import de 6.380,39 €, a l'Ajuntament de Dosrius, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020772).  

 
20. MANRESA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 71.137,41 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0017507).  

 
21. MONTMELÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 10.238,37 €, a l'Ajuntament de Montmeló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018263).  

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

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 
111.947,94 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020335).  
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Subdirecció d’Edificació 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desistir del procediment de 

contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del 
Recinte Mundet”, amb un pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, 
aprovat per acord núm. 568 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 28 de 
juliol de 2022, per tal de configurar l’expedient amb lots (Exp. núm. 
2018/0003473). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Subirats, relatiu a les obres del “Projecte constructiu d’Actuacions de pacificació 
viària a la travessera BP-2427 (PKi 3+600 – PKf 3+740) al seu pas pel nucli dels 
Casots, TM Subirats” (Exp. núm. 2021/6374). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la 
riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2019/20482). 

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

projecte modificat “Millora de la ctra. BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la 
rotonda d'enllaç amb la C-155 (PKi. 0+000 - PKf. 1+155). TM Polinyà” (Exp. núm. 
2017/8305). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Martorell, relatiu a les obres del projecte constructiu “Projecte de restauració de 
l’arc romà del pont del Diable” (Exp. núm. 2022/14214). 

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

“Projecte bàsic i executiu d’ampliació de la visita pública i acondiciament del 
sector de ponent del conjunt monumental del Montgròs, El Brull.” (Exp. 
núm.2022/19011). 

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

de conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Jorba, de 
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Santa Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del Camí i de La Pobla de 
Claramunt, respectivament, per a la mutació demanial interadministrativa 
objectiva i el lliurament dels terrenys afectats per l’execució del projecte 
d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 (Exp. núm. 2021/23295). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la convocatòria i 

les bases específiques per a l’atorgament, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, dels “Premis Parc a taula” 2022 (Exp. núm. 
2022/0011378). 

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

modificació de l’acord de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la 
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE 
TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat en el marc  
de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” 
(LIFE15 NAT/ES/000757) (Exp. núm. 2015/0007037).  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
32. 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 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 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020056). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

d’ús, temporal i gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de 
diverses obres d’art propietat de la Diputació de Barcelona, per a la seva 
exhibició al Museu d’Art de Cerdanyola (Exp. núm. 2022/5285). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisis social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0013039). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 

 
35. 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 núm. 202120205120012303, a favor d'entitats sense finalitat de 
lucre per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193). 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, atorgats 
en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, a diversos ajuntaments (Exp. núm. 
2021/229). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, atorgats 
en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, als Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, 
El Prat de Llobregat i Mollet del Vallès (Exp. núm. 2021/229). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2022.- 
Pel president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 de setembre de 2022, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
definitivament, la revocació parcial per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, per 
al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció 
dels drets humans en l’àmbit internacional, 2017, i efectuar a l’entitat el tercer i 
últim pagament per import de 7.552,35 € (Exp. núm. 2018/4963).- 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 
 
En data 30 de novembre 2017, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar, 
mitjançant acord 626/17, les Bases reguladores generals i específiques de la 
convocatòria per a l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017 amb codi de 
convocatòria 201720175120009443, que van ser publicades al BOPB de data 20 de 
desembre 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar mitjançant acord 206/2018 de la 
Junta de Govern d’aquesta corporació de data 10 de maig de 2018. 
 
En data 8 de novembre 2018, mitjançant acord 547/18 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria el 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees” del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs va rebre 
una subvenció per import de 79.982,35 euros. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, 
i aprovat mitjançant l’acord de la Junta de Govern 547/18, era de l’1 de setembre de 
2018 al 31 d’agost de 2020. 
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En data 28 de març de 2019, mitjançant acord 132/19 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la modificació del termini d’execució de les accions de 
promoció dels drets humans subvencionades en el marc d’aquesta convocatòria. El 
nou termini d’execució, per al projecte subvencionat al Centre d’Estudis per la Pau JM 
Delàs, es va establir del 15 de desembre de 2018 al 14 de desembre de 2020.  
 
Tanmateix el còmput del termini d’execució es va suspendre el 14 de març de 2020 
amb la declaració de l’estat d’alarma motivat per la crisi sanitària provocada pel 
Covid 19 i es va reprendre l’1 de juny de 2020, i així es va fer constar al decret 1176 
de data 17 de febrer de 2021 de la Presidència de la corporació. El termini d’execució, 
una vegada aixecada la suspensió de 79 dies derivada de l’Estat d’Alarma, va quedar 
fixat del 15 de desembre de 2018 al 3 de març de 2021, mantenint el termini de 
justificació en tres mesos des de la data de finalització del termini d’execució (Base 
específica 19). 
 
La Base Específica 19 de la convocatòria va disposar que les subvencions atorgades 
havien de justificar-se mitjançant un informe parcial, que hauria de presentar-se com a 
mínim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució del projecte i 
justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment, i un informe final que hauria 
de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte.  
 
De conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 60% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. En data 28 de desembre de 2018 es 
va efectuar el primer pagament a l’entitat per valor de 47.989,41 euros. 
 
Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament per import de 23.994,71 euros, del 
30% de la subvenció, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament. En data 29 de juliol de 2020 es va efectuar 
aquest segon pagament a l’entitat, ja que l’entitat va justificar despesa per import de 
41.491,85 euros. 
 
L’últim pagament del 10%, 7.998,23 euros, es va reservar com a saldo un cop 
comprovada la justificació final. 
 
El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs en data 3 de juny de 2021, dins de termini, va 
presentar la justificació final del projecte subvencionat, afegint documentació 
complementaria l’1 de juliol de 2021. 
 
En la comprovació d’aquesta justificació es van identificar mancances i en data 19 
d’octubre de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va notificar a l’entitat 
un requeriment per tal que les esmenés. En data 28 d’octubre de 2021, dins de termini, 
l’entitat va presentar part de les esmenes per la seu electrònica, i en data 28 de febrer 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de 2022 i 5 de maig de 2022 va presentar la resta de documentació per esmenar la 
justificació.  
 
L’informe de tancament i revocació parcial de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, de data 15 de juny de 2022, conclou que un cop revisada tota la 
documentació justificativa de la subvenció aportada es constata la realització de les 
activitats del projecte i la seva contribució als resultats i objectius previstos. No 
obstant, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, considera que persisteixen 
mancances que impliquen que una part de la despesa imputada a la subvenció de la 
Diputació de Barcelona es consideri no elegible.  
 
De conformitat amb la proposta del citat informe, en data 14 de juliol de 2022, 
mitjançant acord número 495 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, es va 
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 445,88 euros amb relació a la 
subvenció de 79.982,35 euros atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs per al 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria 
201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18). 
 
El citat acord núm. 495/22 va ser notificat al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs en 
data 18 de juliol de 2022 i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze 
dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presentés 
les al·legacions i altres elements de prova que considerés oportuns. 
 
En data 28 de setembre 2022 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament informa 
que, notificat l’acord 495/22 al Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs i transcorreguts 
els quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació sense que l’entitat hagi 
presentat al·legacions a l’acord de revocació, l’Oficina proposa la seva aprovació 
definitiva de la quantitat de 445,88 euros, donant per reproduïts els arguments indicats 
en l’acord núm. 495/22. Així mateix proposa que, vist que l’import correctament 
justificat es fixa en 79.536,47 euros i la suma dels imports avançats a l’entitat és de 
71.984,12 euros, es procedeixi a efectuar el tercer i última pagament a l’entitat per 
import de 7.552,35 euros en concepte de saldo. 
 
En conseqüència, tenint amb compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 28 de setembre de 2022, i de 
conformitat amb l’acord núm. 495/22 de la Junta de Govern es proposa revocar 
definitivament la quantitat de 445,88 euros respecte dels 79.982,35 euros atorgats al 
Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs per al projecte “Desarmar conflictes i tensions, 
protegir Drets Humans. Reduïm les exportacions d’armes europees”, subvencionat en 
la convocatòria 201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
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accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional 2017( A 547/18) i es 
proposa procedir al pagament de 7.552,35 euros a l’entitat en concepte de saldo. 
 
Vist que l’últim pagament de la subvenció, 7.998,23 euros, estava imputat al 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2021 i que ha estat 
incorporat com romanent al pressupost de despeses de la corporació d’aquest any, es 
farà un ajustament comptable en negatiu per import de 445.88 euros, corresponent 
amb la diferència entre 7.998,23 euros i l’import de 7.552,35 euros.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per 
donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, any 
2017, aprovades mitjançant acord 626/17 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 30 de novembre de 2017 (codi: 201720175120009443). 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist l’article 37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i amb l’article 31 
de LGS sobre les despeses que es consideren subvencionables.  
 
Vist l’article 48.1 lletra c) de la OGS al regular que la Diputació de Barcelona pot 
revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el cas que el beneficiari, 
entre altres supòsits, no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses subvencionables previstes, i l’article 41.1 OGS que determina les condicions 
d’elegibilitat de les subvencions. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022. 
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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, definitivament, la revocació parcial, per import de QUATRE-
CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (445,88) amb 
relació a la subvenció de SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (79.982,35) atorgada al Centre d’Estudis per la Pau 
JM Delàs per al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. 
Reduïm les exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18), 
de conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
de data 28 de setembre de 2022 que consta a l’expedient.  
 
Segon. REDUIR l’import autoritzat i disposat de QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (445,88) de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost 2022, operació comptable 2203902062. 
 
Tercer. EFECTUAR el pagament de SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (7.552,35) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 
2022 (AD 2103000283), corresponent a la diferència entre el pagament avançat per la 
Diputació de Barcelona de SETANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (71.984,12) i les despeses correctament justificades 
de SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS (79.536,47), de la subvenció atorgada Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs 
per al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees” (AJG 547/18). 
 
Quart. NOTIFICAR la resolució precedent al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
reserva social per a l'exercici 2023 amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 
2022/0019977).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió, aprova cada any una reserva social de 
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres 
especials de treball d’iniciativa social i de les empreses d’inserció. Així, es converteix la 
tècnica de la contractació pública en un instrument per contribuir al desenvolupament 
de polítiques públiques en matèria social, a la inclusió i a la lluita contra la pobresa, al 
foment de la cohesió i a la reducció de les dificultats. 
 
Fonaments de dret  
 

L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats membres 
reservin el dret de participar en els procediments de contractació a tallers protegits i 
operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i 
professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels 
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que almenys 
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els 
programes siguin persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (en avant, LCSP), regula els contractes reservats en 
una disposició addicional, concretament la quarta. 
 
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinat/s lot/s s’estableix en favor de: 
 
- Els centres de treball d’iniciativa social que es regulen en la disposició final 

catorzena de la LCSP, la qual afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 
- Les empreses d’inserció, que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 

regulació de les empreses d’inserció. 
 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels 
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el que preveu la 
seva normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%. 
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En tant que obligació legal i el marc de les prioritats institucionals, i per a l’assoliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), concretament els 8.5, 10.4 i 16.7 
de l’Agenda 2030 de la ONU, que serveix de referència per alinear les polítiques 
socials, ambientals i econòmiques i obtenir així els canvis socials que es volen 
perseguir per a la millora de la societat i del seu entorn. 
 
La Diputació de Barcelona estableix anualment la quantia reservada per a la 
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social. 
 
En l’exercici 2018 es van adjudicar contractes amb reserva social per un import de 
720.632,72 €, incloent l’import de les pròrrogues de contractes ja adjudicats. En 
l’exercici 2019, per un import de 946.954,06 €; en l’exercici de 2020, per 824.733,54 €; 
i en l’exercici 2021 l’adjudicació amb reserva social ha assolit els 585.277,59 €. 
 
Per tant, l’evolució de fons econòmics destinats a la contractació reservada en els tres 
exercicis pressupostaris ha estat la següent: 
 
Exercici 2018 – 720.632,72 € 
Exercici 2019 – 946.954,06 € 
Exercici 2020 – 824.733,54 € 
Exercici 2021 – 585.277,59 € 
 
La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidència, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j) de la Refosa 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022, 
modificada pel Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat en el BOPB de 3 de 
maig de 2022, i pel Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat en el BOPB de 31 
de maig de 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2023, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els 
termes següents: 
 

• Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
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subministrament de productes alimentaris i tèxtils, el manteniment de jardins, el 
marxandatge corporatiu i el suport a esdeveniments i jornades. 

 

• Els contractes reservats poden adjudicar-se per tots els procediments que estableix 
la LCSP i per contractació menor, amb els llindars que estableix la LCSP. 

 

• Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 
treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els termes que estableix la 
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les 
seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa 
amb l’objecte del contracte. 

 

• Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i al règim jurídic que estableix la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no 
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat. 

 
La quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici 
2023 es fixa en un import d’1.100.000,00 €. 
 
Segon. Executar aquest acord mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Publicar aquests acords en la seu electrònica de la Diputació de Barcelona en 
la categoria de contractació pública.” 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de l’informe de seguiment del pressupost per programes del 2n. trimestre de 
l’any 2022 (Exp. núm. 2021/0012899).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les 
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar 
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la 
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els 
seus objectius. 
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2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores 
es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut 
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una 
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es 
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost 
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una 
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, 
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada 
subprograma.  

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

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

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

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

 
2. Les bases d’execució del pressupost de 2022 en la Base 7 sobre Informació als 

òrgans de govern, determina: 
 

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

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

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB en data 16/02/2022. 
 

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

ACORD 
 
Únic. RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del segon trimestre de l’any 2022 que s’incorpora a l’expedient.” 
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Documents vinculats 
 
Informe (7c294ef09c0a09d8cde4) 
Perfil  Signatari Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  26/09/2022, 12:27 
 de Morentin López (SIG)  

 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Boladeras (TxT). 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a 
finançar l'actuació local “Obra de construcció de la rotonda de l'entrada del 
poble” al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0022166).- 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'Arenys de Munt va presentar en data 23 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra de construcció rotonda entrada poble” 
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt 
Actuació:  “Obra de construcció rotonda entrada poble” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  18.976,47 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00082/2022 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Arenys de Munt”. 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.000 €, a l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Obres de millora Av. Principal i camí del Bosquet 
a l'Arboçar”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0021266).- 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'Avinyonet del Penedès va presentar en data 14 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres millora Av. Principal i camí del 
Bosquet de l’Arboçar” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 
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Actuació:  “Obres millora Av. Principal i camí del 
Bosquet de l’Arboçar” 

Import crèdit:  41.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  3.890,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00074/2022 

* 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 quaranta-un mil euros (41.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 22.000 €, a l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Construcció mur de contenció Ctra. N-340 (al 
costat plaça de la Vila)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0021273).- 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'Avinyonet del Penedès va presentar en data 14 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció mur de contenció Ctra. N-340 
(costat plaça Vila)” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic 
que consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 
Actuació:  “Construcció mur de contenció Ctra. N-340 

(costat plaça Vila)” 
Import crèdit:  22.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  2.087,41 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00075/2022 
* 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 vint-i-dos mil euros (22.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.000 €, a l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització plaça Església Avinyó Nou i plaça 
Sant Salvador de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0021276).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès va presentar en data 14 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reurbanització de la plaça de l’Església 
d’Avinyó Nou i de la plaça Sant Salvador de les Gunyoles” 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 d'Avinyonet del Penedès 
Actuació:  “Reurbanització de la plaça de l’Església 

d’Avinyó Nou i de la plaça Sant Salvador de 
les Gunyoles” 

Import crèdit:  17.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  1.613,00 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00076/2022 

* 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 disset mil euros (17.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Substitució tanques de protecció vial vianants 
carretera de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. 
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núm. 2022/0021277).- 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'Avinyonet del Penedès va presentar en data 14 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Substitució tanques de protecció de formigó 
del vial de vianants de la carretera de les Gunyoles” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ens local:  Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 
Actuació:  “Substitució tanques de protecció de formigó 

del vial de vianants de la carretera de les 
Gunyoles” 

Import crèdit:  45.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  4.269,71 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00077/2022 

* 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 quaranta-cinc mil euros (45.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.” 
 

10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Canet de Mar, per a 
finançar l'actuació local “Inversió en infraestructura i equipaments municipals”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0022155).- 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 Canet de Mar va presentar en data 23 setembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió en infraestructura i equipaments 
municipals” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Canet de Mar 
Actuació:  “Inversió en infraestructura i equipaments 

municipals” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  16.604,41 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00081/2022 

* 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 setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 59.973,78 €, a l'Ajuntament de Dosrius, per a 
finançar l'actuació local “Reforma del recinte de Bústies de Can Massuet el Far”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021961).- 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 Dosrius va presentar en data 21 setembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reforma recinte de Bústies de Can Massuet el Far” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Dosrius 
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Actuació:  “Reforma del recinte de Bústies de Can 
Massuet el Far” 

Import crèdit:  59.973,78 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  5.690,45 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00079/2022 
* 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 cinquanta-nou mil nou-cents 
setanta-tres euros amb setanta-vuit cèntims (59.973,78 €) 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 Dosrius.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Martorell, per a 
finançar l'actuació local “Reurbanització del Passatge Central Elèctrica de 
Martorell”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021878).- 
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 Martorell va presentar en data 21 setembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reurbanització del Passatge Central Elèctrica de 
Martorell” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Martorell 
Actuació:  “Reurbanització del Passatge Central 

Elèctrica de Martorell” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  18.976,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00078/2022 

* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Martorell.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a finançar 
l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0022106).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sallent va presentar en data 23 setembre 2022 una sol·licitud per 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  “Inversions 2022” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,07 % 
Interessos implícits estimats  18.976,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00080/2022 

* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sallent.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 20.403,61 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020856).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 d'Aiguafreda presentà en data 09/09/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 806.000,00 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'Aiguafreda. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 806.000,00 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 0,45%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
806.000,00 euros amb una subvenció d’import de 20.403,61 euros. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 20.403,61 euros a 
l'Ajuntament d'Aiguafreda 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 09/09/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Aiguafreda, 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).” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 27.592,97 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0019565).- 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 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Bigues i Riells del Fai presentà en data 08/08/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 1.090.000,00 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 Bigues i Riells del 
Fai. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.090.000,00 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.090.000,00 euros amb una subvenció d’import de 27.592,97 euros. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 27.592,97 euros a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 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 
08/08/2022. 
 
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 Bigues i Riells del Fai, 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).” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 2.601,30 €, a l'Ajuntament de Calaf, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0021001).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Calaf presentà en data 12/09/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

177.851,53 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 Calaf. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 177.851,53 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 0,260%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
177.851,53 euros amb una subvenció d’import de 2.601,30 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, 
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la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 2.601,30 euros a 
l'Ajuntament de Calaf per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12/09/2022. 
 
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 Calaf, 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).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 24.175,49 €, a l'Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020447).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac presentà en data 02/09/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 955.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 955.000,00 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 0,45%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
955.000,00 euros amb una subvenció d’import de 24.175,49 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 24.175,49 euros a 
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
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 02/09/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 60.341,18 €, a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0021065).- 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, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Caldes de Montbui presentà en data 12/09/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.383.646,38 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.383.646,38 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 0,450%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.383.646,38 euros amb una subvenció d’import de 60.341,18 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 60.341,18 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12/09/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, 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).” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 6.380,39 €, a l'Ajuntament de Dosrius, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020772).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Dosrius presentà en data 07/09/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 252.043,26 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 Dosrius. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 252.043,26 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 
252.043,26 euros amb una subvenció d’import de 6.380,39 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 6.380,39 euros a 
l'Ajuntament de Dosrius 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 07/09/2022. 
 
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 Dosrius, 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).” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 71.137,41 €, a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0017507).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Manresa presentà en data 13/07/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 4.863.683,10 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 Manresa. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 4.863.683,10 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 
4.863.683,10 euros amb una subvenció d’import de 71.137,41 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 71.137,41 euros a 
l'Ajuntament de Manresa 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 13/07/2022. 
 
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 Manresa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 10.238,37 €, a l'Ajuntament de Montmeló, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018263).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Montmeló presentà en data 20/07/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 700.000,00 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 Montmeló. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 700.000,00 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 
700.000,00 euros amb una subvenció d’import de 10.238,37 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.238,37 euros a 
l'Ajuntament de Montmeló per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20/07/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montmeló, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 111.947,94 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0020335).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presentà en data 01/09/2022 una 

sol·licitud d'un préstec de 7.653.909,64 euros amb un termini màxim de 10 anys 
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 7.653.909,64 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 0,260%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
7.653.909,64 euros amb una subvenció d’import de 111.947,94 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 111.947,94 euros a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
01/09/2022. 
 
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 Santa Coloma de Gramenet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desistir del 
procediment de contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del 
Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost total de 19.430.451,35 €, 
IVA inclòs, aprovat per acord núm. 568 de la Junta de Govern, reunida en sessió 
de 28 de juliol de 2022, per tal de configurar l’expedient amb lots (Exp. núm. 
2018/0003473).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

1. Per acord núm. 153 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 31 de març de 
2022, es va aprovar inicialment el “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló 
Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost de 14.811.634,76 €, IVA exclòs, 
que més el 21% d’IVA per import de 3.110.443,30 €, resultava per un pressupost 
total de 17.922.078,06 €, IVA inclòs, i que contenia, entre d’altres documents, 
l’Estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
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d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

 

2. El Projecte de referència es va sotmetre a exposició pública durant un període de 
30 dies hàbils, i va quedar aprovat definitivament en no haver cap reclamació o 
al·legació durant el període esmentat. 

 

3. Per acord núm. 521 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 14 de juliol de 
2022, es va aprovar l’actualització de preus del Projecte esmentat, de la qual 
resultava un pressupost de Projecte per import de 16.058.224,26 €, IVA exclòs, 
que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, ascendia a un import total de 
19.430.451,35 €, IVA inclòs. 

 

4. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va aprovar la refosa del Projecte aprovat 
inicialment amb l’actualització de preus abans esmentada. 

 

5. El 18 de juliol de 2022 es va disposar l’inici de l’expedient de contractació. 
 

6. Per acord núm. 568 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 28 de juliol de 
2022, es va aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
esmentat, amb un pressupost base de licitació per import de 16.058.224,26 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, resulta per un 
pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, tramitat de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, 
subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, així com el Plec de clàusules administratives particulars que havia de 
regir l’adjudicació i posterior execució del contracte.  

 

7. El 9 de setembre de 2022 es va efectuar la publicitat d’aquesta licitació en el Diari 
Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del Contractant de la Diputació de 
Barcelona, i es va fixar el 6 d’octubre de 2022 com a data màxima per a la 
presentació d’ofertes. 

 

8. El 21 de setembre de 2022 l’Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i 
Manteniment (ACEIM) ha presentat recurs especial en matèria de contractació 
contra el Plec de clàusules administratives particulars aprovat, per no haver 
justificat suficientment la no divisió en lots del contracte. 

 

9. El 22 de setembre de 2022 es va publicar en el Perfil del Contractant de la 
Diputació de Barcelona la interposició del recurs abans esmentat i la suspensió 
temporal de l’expedient fins a la seva resolució o fins l’aixecament de la 
suspensió. En el moment d’aquesta publicació no s’havia presentat cap 
proposició. 

 

10. Ateses les al·legacions formulades pel recurrent en l’escrit d’interposició del recurs 
especial en matèria de contractació, es considera que, tot i haver-se justificat la no 
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divisió en lots en l’expedient sobre la base d’una correcta execució i coordinació 
de l’obra, s’ha vist que és factible replantejar el projecte per tal que es pugui dur a 
terme en dos lots separats i, per això, resulta adient desistir del procediment de 
contractació de referència, per tal de configurar l’expedient amb lots, de manera 
que es garanteixi el principi de lliure concurrència a la licitació i la participació en 
aquesta de les petites i mitjanes empreses. 

 

11. És necessari reduir la despesa autoritzada en l’acord núm. 568 de la Junta de 
Govern, reunida en sessió de 28 de juliol de 2022, d’aprovació de l’expedient de 
contractació, d’acord amb el detall següent: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 - 2.500.000,00 € 20320 93310 63202 

2024 - 10.000.000,00 € 20320 93310 63202 

2025 - 6.930.451,35 € 20320 93310 63202 

 

Fonaments de dret 
 

1. L’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) estableix que el desistiment de l’Administració s’ha de fonamentar en una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

2. De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 2 de la LCSP, 
corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes amb un import que superi la quantia de sis milions d’euros. 

 

3. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer.  

 

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

 

ACORDS 
 

Primer. DESISTIR del procediment de contractació de les obres del “Projecte de 
reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost base 
de licitació de 16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.372.227,09 €, resulta per un pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, aprovat 
per acord núm. 568 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 28 de juliol de 2022. 
 

Segon. REDUIR la despesa pluriennal autoritzada en l’acord esmentat en el paràgraf 
anterior, per import de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent: 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 - 2.500.000,00 € 20320 93310 63202 

2024 - 10.000.000,00 € 20320 93310 63202 

2025 - 6.930.451,35 € 20320 93310 63202 

 

Tercer. PUBLICAR el desistiment del procediment de contractació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, als efectes d’informar a la Comissió Europea, així com en el Perfil 
del Contractant de la Diputació de Barcelona. 
 

Quart. NOTIFICAR la present resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Subirats, relatiu a les obres del “Projecte constructiu 
d’Actuacions de pacificació viària a la travessera BP-2427 (PKi 3+600 – PKf 
3+740) al seu pas pel nucli dels Casots, TM Subirats” (Exp. núm. 2021/6374).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“FETS 
 

1. Actualment, el tram de travessera BP-2427 al seu pas pel nucli dels Casots 
presenta un traçat recte amb un pendent longitudinal d’entre el 4-7 % i una amplada 
excessivament ample, per la qual cosa convida a córrer. Al llarg dels darrers anys, 
des de Diputació de Barcelona s’han executat diferents actuacions encaminades a 
la millora de la seguretat viària i la reducció de la velocitat: reducció de l’ample de 
carril mitjançant senyalització d’una mitjana central, zebrejat laterals, protecció dels 
passos de vianants amb element físics i esquenes d’ase. Així mateix, les voreres 
actuals tenen una amplada d’uns 2 metres però es troben pràcticament a la mateixa 
cota de la calçada a causa dels successius reasfalts que s’han anat executant. 

 

2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Projecte constructiu d’Actuacions de 
pacificació viària a la travessera BP-2427 (PKi 3+600 – PKf 3+740) al seu pas pel 
nucli dels Casots, TM Subirats” per un import total de 165.029,50 EUR (IVA inclòs) 
i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
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3. La proposta d‘actuació consisteix en la pacificació d’aquest tram de travessera i la 
seva integració en l’entorn urbà dels Casots es redueix l’amplada de la calçada a 
6 metres d’amplada (eliminant el zebrejat central) i s’ordena l’espai de vorera 
mitjançant un escossell corregut a ambdós marges i amb la plantació d’arbrat que 
a més de coadjuvar a la disminució de la velocitat també aporti més qualitat 
urbana a l’entorn. 

 

4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 
carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  

 

5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 

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

 

7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 
mesos. 

 

8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
9. Es valora l’import de l’actuació en un total de 165.029,50 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
 

• 144.116,62 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.  

 

• 20.912,88 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Subirats, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses 
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de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

 
10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Subirats ha de cofinançar la 

part d’obra que afecta al seu municipi per l’import anteriorment indicat, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 
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6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Subirats relatiu a l’execució de les obres del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU D’ACTUACIONS DE PACIFICACIÓ VIÀRIA A LA TRAVESSERA BP-
2427 (PKI 3+600 – PKF 3+740) AL SEU PAS PEL NUCLI DELS CASOTS, TM 
SUBIRATS”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
(...) 

 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “PROJECTE CONSTRUCTIU 

D’ACTUACIONS DE PACIFICACIÓ VIÀRIA A LA TRAVESSERA BP-2427 (PKI 3+600 – 
PKF 3+740) AL SEU PAS PEL NUCLI DELS CASOTS, TM SUBIRATS” 
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ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per l’Il·lm. Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Sr. Valentí Junyent Torras, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Pere Pons Vendrell, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Maria Sanpere 
Herrero.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, el tram de travessera BP-2427 al seu pas pel nucli dels Casots presenta un 

traçat recte amb un pendent longitudinal d’entre el 4-7 % i una amplada excessivament 
ample, per la qual cosa convida a córrer. Al llarg dels darrers anys, des de Diputació de 
Barcelona s’han executat diferents actuacions encaminades a la millora de la seguretat 
viària i la reducció de la velocitat: reducció de l’ample de carril mitjançant senyalització 
d’una mitjana central, zebrejat laterals, protecció dels passos de vianants amb element 
físics i esquenes d’ase. Així mateix, les voreres actuals tenen una amplada d’uns 2 metres 
però es troben pràcticament a la mateixa cota de la calçada a causa dels successius 
reasfalts que s’han anat executant. 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local,  adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Projecte constructiu d’Actuacions de pacificació viària a la 
travessera BP-2427 (PKi 3+600 – PKf 3+740) al seu pas pel nucli dels Casots, TM 
Subirats” per un import total de 165.029,50 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en la pacificació d’aquest tram de travessera i la seva 

integració en l’entorn urbà dels Casots es redueix l’amplada de la calçada a 6 metres 
d’amplada (eliminant el zebrejat central) i s’ordena l’espai de vorera mitjançant un 
escossell corregut a ambdós marges i amb la plantació d’arbrat que a més de coadjuvar 
a la disminució de la velocitat també aporti més qualitat urbana a l’entorn. 

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

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

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

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

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats, considerant que les obres 

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

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

Diputació de Barcelona de data ... 
 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Subirats 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“PROJECTE CONSTRUCTIU D’ACTUACIONS DE PACIFICACIÓ VIÀRIA A LA 
TRAVESSERA BP-2427 (PKI 3+600 – PKF 3+740) AL SEU PAS PEL NUCLI DELS 
CASOTS, TM SUBIRATS”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 165.029,50 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Subirats. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres de “PROJECTE CONSTRUCTIU D’ACTUACIONS DE 

PACIFICACIÓ VIÀRIA A LA TRAVESSERA BP-2427 (PKI 3+600 – PKF 3+740) AL SEU 
PAS PEL NUCLI DELS CASOTS, TM SUBIRATS” redactada per l’Oficina Técnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 165.029,50 EUR (IVA inclòs), 
dels quals: 

 

• 144.116,62 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
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• 20.912,88 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Subirats, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de Subirats, amb la certificació final de les 
obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Subirats 
 
L’Ajuntament de Subirats designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 20.912,88 EUR corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Subirats des de la finalització de les obres, inclosos 
els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
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Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.-  Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Subirats. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 

(Sg. Per l’Ajuntament de Subirats: Pere Pons Vendrell, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Maria Sanpere Herrero, Secretària de la Corporació; Per la Diputació de Barcelona: Valentí 
Junyent Torra, Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”  

(...) 
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Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Subirats als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/20482).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BV-5001, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’objectiu del projecte es resoldre les deficiències geomètriques que presenta la 

rotonda i altres factors que s’enumeren a continuació i que són causa del seu 
deficient funcionament a nivell de capacitat de trànsit, i les elevades IMDs que ha 
de suportar. 

 
3. Les principals actuacions projectades per assolir aquest objectiu es resumeixen a 

continuació: 
 

- Remodelació de la rotonda entre la carretera BV-2002 i BV-2005 per tal de 
millorar la seva capacitat. 

- Perllongament de l’itinerari de vianants amb el creuament a diferent nivell per la 
rotonda i una passarel·la sobre la riera. 

- Urbanització de l’entorn de la rotonda, adequació dels drenatges i 
l’enjardinament.  

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
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Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millora de la intersecció de les 
carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, 
TM de Sant Vicenç dels Horts”, per un import total de 2.743.801,36 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. La proposta d‘actuació consisteix en reordenar l’espai actual, formalitzant una 

plataforma única, que permeti donar continuïtat i amplada suficient als itineraris de 
vianants, alhora que afavoreixi a la pacificació d’aquest eix principal del municipi. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres 
locals, així com la millora de la rotonda de la intersecció de les carreteres BV-2002 
i BV-2005. 

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de les 

carreteres BV-2002 i BV-2005 de titularitat de Diputació, la millora de la fluïdesa 
del trànsit a la rotonda, i la millora de seguretat i integració dels itineraris de 
vianants que connecten amb el camí fluvial de la via blava del Llobregat i amb 
l’itinerari a Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat per la BV-2002. Amb 
la creació de passos inferiors per a vianants es garanteix la seguretat dels usuaris 
i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les 
obres Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts considerant 

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

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de onze 

mesos. 
 

10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
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11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 2.743.801,36 EUR (IVA inclòs), dels 
quals: 

 

• 2.378.477,67 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 1.664.934,37 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 

o 713.543,30 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 

• 365.323,69 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, dels quals: 

 
o 255.726,58 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 

o 109.597,11 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
12. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta al seu municipi per l’import anteriorment 
indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
13. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’annex que s’acompanya relatiu a 
l’execució de les obres del projecte constructiu “Millora de la intersecció de les 
carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, 
TM de Sant Vicenç dels Horts”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni 
que es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE LA 

INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES BV-2002 I BV-2005 I EIXAMPLAMENT DEL PONT 
SOBRE LA RIERA DE TORRELLES, TM DE SANT VICENÇ DELS HORTS” 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Comino Haro, i assistit pel secretari accidental de la corporació Sr. 
Ricardo Muñiz Merino.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-5001, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’objectiu del projecte es resoldre les deficiències geomètriques que presenta la rotonda i 

altres factors que s’enumeren a continuació i que són causa del seu deficient 
funcionament a nivell de capacitat de trànsit, i les elevades IMDs que ha de suportar. 

 
3. Les principals actuacions projectades per assolir aquest objectiu es resumeixen a 

continuació: 
 

- Remodelació de la rotonda entre la carretera BV-2002 i BV-2005 per tal de millorar la 
seva capacitat. 

- Perllongament de l’itinerari de vianants amb el creuament a diferent nivell per la 
rotonda i una passarel·la sobre la riera. 

- Urbanització de l’entorn de la rotonda, adequació dels drenatges i l’enjardinament.  
 

4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millora de la intersecció de les carreteres BV-
2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç 
dels Horts”, per un import total de 2.743.801,36 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
5. La proposta d‘actuació consisteix en reordenar l’espai actual, formalitzant una plataforma 

única, que permeti donar continuïtat i amplada suficient als itineraris de vianants, alhora 
que afavoreixi a la pacificació d’aquest eix principal del municipi. 
 

6. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la carretera, 
gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals 
consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals, així com la 
millora de la rotonda de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005. 

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de les carreteres  

BV-2002 i BV-2005 de titularitat de Diputació, la millora de la fluïdesa del trànsit a la 
rotonda, i la millora de seguretat i integració dels itineraris de vianants que connecten 
amb el camí fluvial de la via blava del Llobregat i amb l’itinerari a Santa Coloma de 
Cervelló i Sant Boi de Llobregat per la BV-2002. Amb la creació de passos inferiors per a 
vianants es garanteix la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com 
d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres Millora de la intersecció de les carreteres 
BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant 
Vicenç dels Horts. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts considerant que les 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, per executar les obres del projecte constructiu “Millora de la intersecció 
de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de 
Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts”, així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 2.743.801,36 € IVA inclòs, corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.  
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu: “Millora de la intersecció de les 

carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, 
TM de Sant Vicenç dels Horts”, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 2.743.801,36 EUR (IVA inclòs), dels quals 
2.378.477,67 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

• 1.664.934,37 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

• 713.543,30 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per un 
import de 365.323,69 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 
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• 255.726,58 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

• 109.597,11 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la 
certificació final de les obres, per tal que ingressi la part que li correspon. 

 
- La contractació d’aquestes obres. 

 
- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en 
SNU (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats 
continguda en el projecte constructiu. 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
 
- Calçada i cunetes i drenatges de la carretera i els talussos. 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Estructures de sosteniment de la calçada: ponts, murs i calaixos inferiors. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 

urbanitzable. 
- Passera de vianants de l’itinerari, inclòs paviments i enllumenat integrat. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 

 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 365.323,69 EUR, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient en els exercicis 2023 i 2024. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
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No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts efectuarà les actuacions administratives 
necessàries en ordre a l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada en 
SU (sòl urbà) afectats per les obres, de conformitat amb la relació de béns i drets afectats 
continguda en el projecte constructiu aprovat definitivament. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts durà a terme la cessió/mutació demanial 
dels terrenys afectats d’ocupació definitiva, i autoritzacions dels terrenys afectats d’ocupació 
temporal, de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin afectats per l’execució 
de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament, així com de les seves modificacions una vegada s’hagin acomplert els 
amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts conservarà tots els elements d’urbanització que 
estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ 
aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes i tanques de l’itinerari 

 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts conservarà tots els elements d’urbanització dins del 
seu terme municipal que es detallen a continuació: 

 
- Enllumenat de l’itinerari inclòs els passos inferiors, a excepció de l’enllumenat integrat en 

la passera. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
- Enjardinament i elements de l’anell interior de la rotonda. 
- Canalitzacions de reserva sol·licitades en la redacció del projecte. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
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n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els pactes 
anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 

Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
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Novè.- Formes d’extinció 
 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

- Per avinença de les parts signatàries. 
 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 

Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 

Onzè.- Jurisdicció competent 
 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 

 

(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: Miguel Comino Haro, alcalde-president de 
l’Ajuntament; Ricardo Muñiz Merino, secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: 
Pere Pons Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
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Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Millora de la ctra. BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la 
rotonda d'enllaç amb la C-155 (PKi. 0+000 - PKf. 1+155). TM Polinyà” (Exp. núm. 
2017/8305).- 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 tècnica i econòmicament les obres de millora a realitzar a 

la carretera BV-1421, per tal d’adequar-la al caràcter urbà que li correspon, el 
projecte planteja millorar les condicions de seguretat de vehicles i vianants, establir 
una continuïtat en els itineraris de vianants i millorar alhora la qualitat urbana de 
l’entorn. L’àmbit d’actuació és el tram de la carretera BV-1421 comprés entre els 
PK 0+000 i 1+155, al terme municipal de Polinyà. Aquest àmbit és correspon, 
segons el nomenclàtor municipal, amb la carretera Ramal de Sabadell, entre el 
carrer Onze de setembre i la carretera C-155. Que per acord de Junta de Govern de 
data 13 de gener de 2022 (AJG 3-2022), es va aprovar inicial i definitivament el 
projecte constructiu de referència.  

 
2. Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 

contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible de l’augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han de revisat els preus del projecte i s’han 
actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat 
de referència. 
 

3. Que l'expedient de l’esmentat projecte modificat d’obres, té un pressupost 
d’execució de vuit-cents quaranta-cinc mil nou-cents vint-i-quatre euros amb 
vuitanta-set cèntims (845.924,87 EUR) IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA 
(177.644,22 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
(1.023.569,09 EUR). Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració 
és de (1.023.569,09 EUR), IVA inclòs. Talment, informem que el pressupost no ha 
estat previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació.  

  

4. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 

 

5. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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6. Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 

7. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 

8. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 

Fonaments de dret 
 

En virtut del que disposa l’article 42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels 
projectes. 
 

En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 

En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
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 
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Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al BOPB de data 
31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el projecte modificat de “Millora de la ctra. BV-1421, 
entre la cruïlla amb la riera i la rotonda d'enllaç amb la C-155 (PKi. 0+000 - PKf. 
1+155). TM Polinyà”, amb un pressupost d’execució de vuit-cents quaranta-cinc mil 
nou-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (845.924,87 EUR) IVA 
exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (177.644,22 EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total d’1.023.569,09 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és d’1.023.569,09 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost d’aquesta corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte modificat, que es 
determina en virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’ajuntament corresponent.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte (b7e514706f712d8e511e) 
Perfil  Signatari Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Olga Fernández Tallón (SIG)  28/07/2022, 09:20 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  28/07/2022, 10:01 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG) 11/09/2022, 21:57 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Martorell, relatiu a les obres del projecte constructiu “Projecte 
de restauració de l’arc romà del pont del Diable” (Exp. núm. 2022/14214).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El Servei del Patrimoni Arquitectònic Local és l'oficina tècnica de la Diputació de 

Barcelona especialitzada en matèria de patrimoni arquitectònic i dona suport als 
ajuntaments en la salvaguarda i posada en valor del seu patrimoni arquitectònic, 
monuments i centres històrics, tant amb assessorament com amb suport tècnic, 
científic i econòmic. 

 
2. El pont del Diable de Martorell en el que es troba l’arc romà, objecte de la present 

actuació, és un element del patrimoni arquitectònic de notable interès i està 
catalogat i protegit amb la categoria de Bé Cultural d’interès Nacional (BCIN) per 
la Llei 9/93 del patrimoni cultural català. 

 
3. L’actual projecte de restauració s’emmarca dins d’una successió d’actuacions, al 

pont del Diable i a l’arc romà, que es remunten als anys 20 del segle XX. Aquestes 
es van dur a terme pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments 
(SCCM), i desprès pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). 
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4. La Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat d’impulsar projectes de 
restauració de monuments emblemàtics i d’especial interès en l’àmbit del patrimoni 
arquitectònic. 

 
5. La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic de la Diputació de Barcelona treballa per tal que les persones que 
viuen als municipis de la província de Barcelona puguin gaudir del seu patrimoni 
arquitectònic en condicions i amb seguretat. 

 
6. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) ofereix suport als municipis de la 

província de Barcelona en l’àmbit del patrimoni arquitectònic amb la redacció de 
documents de planificació, estudis previs i projectes entre d’altres.  

 
7. Actualment el monument està embolcallat amb una malla de polièster per evitar la 

caiguda de fragments ja que es tracta d’un lloc de pas molt transitat pels habitants 
de la població. L’objectiu del projecte és millorar l’estat actual del monument des 
de el punt de la seguretat i posar en valor les seves especials característiques, ja 
que es tracta d’un monument molt singular d’origen romà que està protegit per la 
Llei del patrimoni cultural català com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

 
8. Des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, adscrit a la Gerència de Serveis 

d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, s’ha redactat 
“Projecte de restauració de l’arc romà del pont del Diable” per un import total de 
523.521,98 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
9. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell considerant que les obres 

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

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

mesos. 
 

11. La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic ha formulat la preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i 
oportunitat del conveni objecte del present dictamen, el seu impacte econòmic, el 
seu caràcter no contractual i el compliment de les previsions de l’article 50.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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12. Es valora l’import de l’actuació en un total de 523.521,98 EUR (IVA inclòs), dels 
quals: 

 

• 115.000,00 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50200/33600/65005 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 

 

• 408.521,98 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50200/33600/65005 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.  

  
13. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 
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6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

 

7. De conformitat amb la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, La Diputació podrà aprovar i 
formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que 
el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 

8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2022, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 

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

A C O R D S 
 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Martorell relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE L’ARC ROMÀ 
DEL PONT DEL DIABLE”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es 
transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RESTAURACIÓ 
DE L’ARC ROMÀ DEL PONT DEL DIABLE” 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
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facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE MARTORELL, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Xavier Fonollosa Comas, i assistit pel secretari de la corporació, Sr. Jaime Tramunt 
Monsonet.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1. El Servei del Patrimoni Arquitectònic Local és l'oficina tècnica de la Diputació de 

Barcelona especialitzada en matèria de patrimoni arquitectònic i dona suport als 
ajuntaments en la salvaguarda i posada en valor del seu patrimoni arquitectònic, 
monuments i centres històrics, tant amb assessorament com amb suport tècnic, científic i 
econòmic. 

 
2. El pont del Diable de Martorell en el que es troba l’arc romà, objecte de la present 

actuació, és un element del patrimoni arquitectònic de notable interès i està catalogat i 
protegit amb la categoria de Bé Cultural d’interès Nacional (BCIN) per la Llei 9/93 del 
patrimoni cultural català. 

 
3. L’actual projecte de restauració s’emmarca dins d’una successió d’actuacions, al pont 

del Diable i a l’arc romà, que es remunten als anys 20 del s. XX. Aquestes es van dur a 
terme pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM), i desprès pel 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). 

 
4. La Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat d’impulsar projectes de restauració 

de monuments emblemàtics i d’especial interès en l’àmbit del patrimoni arquitectònic. 
 
5. La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic de la Diputació de Barcelona treballa per tal que les persones que viuen als 
municipis de la província de Barcelona puguin gaudir del seu patrimoni arquitectònic en 
condicions i amb seguretat. 

 
6. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) ofereix suport als municipis de la 

província de Barcelona en l’àmbit del patrimoni arquitectònic amb la redacció de 
documents de planificació, estudis previs i projectes entre d’altres.  

 
7. Actualment el monument està embolcallat amb una malla de polièster per evitar la 

caiguda de fragments ja que es tracta d’un lloc de pas molt transitat pels habitants la 
població. L’objectiu del projecte és millorar l’estat actual del monument des de el punt 
de la seguretat i posar en valor les seves especials característiques, ja que es tracta 
d’un monument molt singular d’origen romà que està protegit per la Llei del patrimoni 
cultural català com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 
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8. Des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, adscrit a la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, s’ha redactat 
“Projecte de restauració de l’arc romà del pont del Diable” per un import total de 
523.521,98 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
9. Per tot l’anteriorment exposat es vol establir un règim específic de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell per a l’impuls del “Projecte de 
restauració de l’arc romà del pont del Diable” i per a l’execució de les obres contingudes, 
descrites i valorades en el mateix. 

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
Martorell per regular la tramitació i l’execució de les obres del “Projecte bàsic i executiu de 
restauració de l’arc romà del pont del Diable”. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 523.521,98 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- La Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en 

l'import global de l’execució de les obres valorades en 523.521,98 EUR (IVA inclòs), en 
el finançament de l’actuació que es relaciona a continuació: 

 

• 115.000,00 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/33600/65005 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 

 

• 408.521,98 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/33600/65005 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
- La contractació d’aquestes obres.  
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- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 
tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
- Sol·licitar a l’Ajuntament de Castellbisbal la corresponent llicència d’obres per al 

“Projecte bàsic i executiu de restauració de l’arc romà del pont del Diable”, objecte del 
present conveni, en estar l’arc romà del pont del Diable situat en el seu terme municipal. 
L’informe preceptiu de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya està associat a la tramitació d’aquesta llicència. 

 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Martorell 
 
Comunicar i acreditar a la Diputació de Barcelona el compliment dels requisits exigits i de 
les condicions administratives preceptives per a l'execució de les actuacions. 
Facilitar els permisos corresponents.  
 
Informar la ciutadania de les condicions d’ús del pont durant l’execució de les obres i 
coordinar-se amb els agents de l’obra per facilitar les tasques de muntatge i desmuntatge 
de bastides i la implantació de la infraestructura de l’obra. 
 
Executar i gestionar les actuacions necessàries per l’impuls del projecte bàsic i executiu de 
restauració de l’arc romà del pont del Diable i facilitar els mitjans necessaris per la correcta 
execució i finalització total de les obres. 
 
Identificar degudament totes les actuacions finançades amb les aportacions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
El pagament de les aportacions de  la Diputació de Barcelona resten condicionats al 
compliment, per part de l'Ajuntament de Martorell, de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, així com, també, a la satisfacció dels deutes que hagi pogut contraure 
prèviament amb la Diputació de Barcelona. 
 
L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els drets 
d'autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals". La Diputació de Barcelona podrà fer ús d'aquestes fotografies 
en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol suport. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per la Diputació de Barcelona, amb l’acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes. 
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Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys. 
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
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- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per dos representants tècnics de la Diputació i dos 
representants tècnics de l’Ajuntament de Martorell. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Martorell: Xavier Fonollosa Comas, alcalde-president de 
l’Ajuntament; Jaime Tramunt Monsonet, secretari de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Martorell als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
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que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte bàsic i executiu d’ampliació de la visita pública i acondiciament del 
sector de ponent del conjunt monumental del Montgròs, El Brull.” (Exp. núm. 
2022/19011).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El conjunt arqueològic i històric del Montgròs és propietat de la Diputació de 
Barcelona des de 1981. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local té cura de la seva 
consolidació i restauració des de 1975 i, d’ençà de 1996, s’ocupa de totes les 
intervencions orientades al seu descobriment, restauració i explotació científica i 
cultural, tals com l’excavació arqueològica, la intervenció arquitectònica, l’adequació 
per a la visita i, en col·laboració amb l’Ajuntament del Brull i l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació, de les activitats de difusió. 
 
El monument està declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, amb els números de 
registre 746-MH (R-I-51-0005213), per disposició del Decret de 22 d'abril de 1949 
sobre protecció de castells (BOE 05-05-1949). 
 
El 1997 es va redactar l’estudi previ a la redacció del projecte d’explotació científica, 
cultural i turística de la fortificació del Montgròs, on s’estudiaven les possibilitats 
d’explotació, es feia una anàlisi de les condicions en què es podia realitzar aquesta 
explotació i s’incloïa una proposta de les actuacions a dur a terme, amb una valoració 
econòmica de les mateixes. 
 
L’any 2000 es va obrir el conjunt arqueològic a la visita pública després de les obres 
d’adequació en la zona d’accés i aparcament, a l’espai d’arribada i visita a l’esplanada 
principal (sector de llevant de la muralla). També es va construir una passarel·la de 50 
metres de longitud que permet una visió elevada a la part posterior de la fortificació 
(sector de ponent de la muralla) amb l’objectiu de separar el recorregut de la visita 
guiada en relació al monument, permetent a l’hora una òptima visió de l’oppidum i 
garantir la seva conservació. L’experiència dels 20 anys que porta muntada es pot 
considerar molt positiva per part de totes les persones vinculades a l’explotació, estudi 
i conservació del monument. Aquesta actuació va permetre el mateix any l’obertura del 
conjunt arqueològic a les visites guiades. 
 
D’altra banda, simultàniament a l’adequació a la visita pública i fins al present, s’han 
anat desenvolupant successives campanyes d’excavació i consolidació de la muralla 
fins a completar uns 150 m de longitud que abasta des de la darrera porta d’accés 
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identificada (sector B), situada a l’extrem de migdia, fins a la quarta torre situada al 
nord (sector D). 
 
L’any 2013 l’arquitecte Claudi Aranyó Bertran va redactar el Pla Director del Conjunt 
Històric del Montgròs, el qual fou aprovat tècnicament per la Diputació de Barcelona el 
març de 2017, i informat favorablement per la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya el novembre de 2017. 
 
El 2015 es va reconèixer l’accés a l’assentament ibèric a través del descobriment d’un 
mur de contenció de la muralla orientat a migdia. 
 
L’actuació del 2018 va comportar, per una banda, el desmuntatge de les plataformes 
esglaonades i la passarel·la que utilitzaven les visites guiades (2011-12) per accedir a 
la porta de migdia de la muralla principal. I, per l’altra, van posar al descobert 
estructures ibèriques properes a la muralla ubicades en el mateix emplaçament on 
estava previst instal·lar una nova escala, amb caràcter provisional. Aquesta 
coincidència va impossibilitar la construcció de l’escala per a l’adequació del sector de 
llevant a la visita pública perquè interferia en els treballs de conservació de les 
estructures i no permetia prosseguir amb les excavacions arqueològiques. Dins 
d’aquest context, es va instal·lar una passarel·la metàl·lica per facilitar l’adequació de 
les excavacions en curs a la visita pública 
 
Les darreres excavacions arqueològiques al Montgròs van ser executades el 2021 a 
l’exterior del recinte fortificat, a la banda de llevant de la muralla principal (sectors B1 i 
B2). Dita actuació, dona continuïtat a les intervencions realitzades els darrers anys a la 
porta d’accés a la fortificació amb l’objectiu de recuperar la topografia antiga, molt 
alterada per l’acumulació de les terres procedents de les neteges mecàniques que es 
van fer enfront de la fortificació a la dècada dels anys 70 i 80 del segle XX i de les 
terreres de les primeres campanyes d’excavació. D’aquesta manera es pretén 
recuperar les cotes de circulació coetànies de la construcció de la segona muralla i 
conèixer la configuració de la plataforma que precedia l’accés a l’interior de 
l’assentament ibèric, la qual es va documentar per primera vegada l’any 2015 a través 
del descobriment del mur de contenció que la conformava a migdia. 
 
Finalitzats els treballs necessaris per consolidar i restaurar les estructures excavades 
als sectors B1 i B2 de la fortificació ibèrica Claudi Aranyó Bertran va presentar i 
executar el projecte per adequar la visita mitjançant la construcció d’una passarel·la a 
migjorn. D’ençà no es fan visites guiades però s’està gestionant la seva represa.  
 
El 2021 en Claudi Aranyó Bertran va rebre l’encàrrec d’ampliació de la visita pública i 
acondiciament del sector de ponent del conjunt monumental del Montgròs tot seguint 
les directrius del Pla Director del Conjunt Històric. 
 
2. Amb l’objectiu de permetre la ampliació de la visita pública i acondiciament del 
sector de ponent, abans explicat, per la Gerència de Serveis d’Equipaments, 
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Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic s’ha encarregat la redacció del 
Projecte bàsic i executiu que contempla tots els treballs necessaris per adequar i 
estendre l’itinerari públic actual tot completant el recorregut circular entorn la fortificació 
del conjunt monumental del Montgròs, anomenat Projecte bàsic i executiu de 
d’ampliació de la visita pública i acondiciament del sector de ponent del conjunt 
monumental del Montgròs, El Brull. 
 
3. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de 232.841,19 €, 
IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (48.896,65 €), resulta tenir un pressupost total 
de 281.737,84 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem 
que no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta corporació. 
 
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 conté estudi d’avaluació d’impacte ambiental per estar inclòs en els 
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 bàsic i executiu de d’ampliació de la 
visita pública i acondiciament del sector de ponent del conjunt monumental del 
Montgròs, El Brull, per delegació del Ple, amb un pressupost de dos-cents trenta-dos 
mil vuit-cents quaranta-un euros amb dinou cèntims (232.841,19 €), IVA exclòs, que 
aplicant el 21% de l’IVA, d’import quaranta-vuit mil vuit-cents noranta-sis euros amb 
seixanta-cinc cèntims (48.896,65 €), resulta tenir un pressupost total de dos-cents 
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vuitanta-un mil set-cents trenta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims (281.737,84 €), 
el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, 
del vigent Plec de clàusules generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions 
de la Diputació de Barcelona, i no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació. 
 
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 El Brull.” 
 
Documents vinculats 
 

Projecte (88b8a02f4af68620ec37) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ARANYO BERTRAN, CLAUDI  21/09/2022, 23:47 
 (AUTENTICACIÓN) 
 Sílvia Martínez Palou (TCAT) 22/09/2022, 20:19 
Responsable directiu Servei Promotor  Jose Luis Sanz Botey (TCAT)  23/09/2022, 13:52 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de 
Jorba, de Santa Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del Camí i de La 
Pobla de Claramunt, respectivament, per a la mutació demanial 
interadministrativa objectiva i el lliurament dels terrenys afectats per l’execució 
del projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 (Exp. núm. 
2021/23295).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya, en la sessió de data 24 de juliol 
de 2020, va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les Vies Blaves 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Barcelona. Aquest acord i les normes urbanístiques corresponents es van publicar en 
els DOGC núm. 8225 de 15 de setembre de 2020 i 8248 de 16 d’octubre de 2020. 
 
Aquest planejament determina, com a sistema d’actuació, el d’expropiació i declara el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori com administració 
expropiant, la Diputació de Barcelona com a beneficiària dels béns i drets afectats i 
l’Institut Català del Sòl com administració actuant. 
 
2.- El Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona estableix que l’execució de 
les seves determinacions s’efectuarà a través dels projectes d’urbanització de 
cadascuna de les vies, dels àmbits de taxació conjunta que es delimiten i dels 
corresponents projectes d’expropiació que se’n derivin. I, si fos necessari, els projectes 
d’urbanització podran definir diversos trams per a la construcció de la via per fases. 
 
3.- En data 2 de desembre de 2021, es va formalitzar un conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les 
expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona que, juntament amb l’addenda 
posterior, ha estat integrat en un únic text de manera que, en data 19 de maig de 
2022, es va subscriure el text refós de dit conveni marc. 
 
4.- En data 12 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar l’acord 283/22, d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de la Via 
Blava de l’Anoia fase 1, rectificat posteriorment per l’acord núm. 466/22 de 30 de juny 
de 2022 publicat en el DOGC núm. 8703 de 6 de juliol de 2022. 
 
El Projecte incorpora un únic tram constructiu d’uns 19 quilòmetres, l’àmbit del qual 
coincideix amb l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla 
director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i que afecta els municipis de Jorba, de 
Santa Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del Camí i de la Pobla de 
Claramunt. En conseqüència, es correspon també amb el sots-projecte “Vies Blaves 
Barcelona: Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via 
Blava Anoia fase 1)” presentat a la convocatòria extraordinària dels Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destí de 2021, estant parcialment finançat pel Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
5.- Els ajuntaments de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del 
Camí i La Pobla de Claramunt, afectats per l’execució de les expropiacions del referit 
àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, son titulars dominicals de les finques 
detallades a continuació, segons numeració de la relació de béns i drets afectats per 
aquesta actuació, aprovada definitivament el 2 d’agost de 2022 i actualitzada 
posteriorment per l’INCASOL, identificades en els plànols adjunts al dictamen: 
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6.- Els ajuntaments afectats per l’execució de les expropiacions corresponents a 
l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia han expressat a la Diputació de 
Barcelona el seu interès en acordar la mutació demanial interadministrativa objectiva, 
dels terrenys afectats per l’execució del projecte d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia fase 1, considerant necessari establir el mecanisme de col·laboració per tal de 
facilitar l’execució i la posterior conservació i manteniment de les obres durant la 
vigència del present conveni. 
 

Núm.

RBD
Titularitat Dades de registre Referència cadastral

1 Aj. de Jorba Finca número 1817 de Jorba, Tom 2977, Llibre 51, Foli 156, 

del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

8863001CG7086S0001XF

2 Aj. de Jorba No consten 08102A007090010000LZ

5 Aj. de Jorba Finca número 1476 de Jorba, Tom 2050, Llibre 39, Foli 42, 

del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08102A009002390000LX

7 Aj. de Jorba No consten 08102A008090080000LU

8A Aj. de Jorba No consten No consta

21 Aj. de Jorba No consten 08102A009090080000LX

28 Aj. de Jorba No consten 08102A009090150000LS

41A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A008090020000WX

55A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten No consta

59 Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten No consta

62A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A014090030000WU 

63A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A014090050000WW 

45A Aj. d'Igualada No consten No consta

58 Aj. d'Igualada No consten No consta

70 Aj. d'Igualada i de Vilanova del Camí Finca número 906 de Vilanova del Camí, Tom 896, Llibre 27, 

Foli 53, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005090190000QA

71A Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090200000QH

74 Aj. d'Igualada i de Vilanova del Camí Finca número 906 de Vilanova del Camí, Tom 896, Llibre 27, 

Foli 53, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005000330000QG

75 Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090010000QF

92 Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090130000QE

120 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 4070 de Vilanova del Camí, Tom 1365, Llibre 

65, Foli 37, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A006090010000QY 

121A Aj. de Vilanova del Camí No consten No consta

122 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005001310000QQ 

123 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005001330000QL 

125 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

8026801CG8082N0001HL

132 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090060000AS

134A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090050000AE

135A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090060000AS

138A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090070000AZ

139 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090010000AD

142 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008002250000AM

148A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten No consta

149 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 9811001CG8091S0001AF

151 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A005090010000AF

160 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A005002140000AZ

160A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten No consta
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7.- La signatura del present conveni deixa sense efecte el conveni tipus entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de .......... com a afectat per l’execució del 
projecte global “Vies Blaves Barcelona”: Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via 
Blava Cardener i formalitzat el ....de .... de 2022 en tot allò que s’oposi a aquest. 
 
8.- La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic ha formulat la preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i 
oportunitat del conveni objecte del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu 
caràcter no contractual i el compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Conforme als articles 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, les administracions públiques cooperaran al servei de l’interès 
general d’acord amb les tècniques que consideren més adequades, entre les quals les 
actuacions de cooperació en matèria patrimonial previstes en la legislació patrimonial. 
 
Aquestes relacions de cooperació requereixen l’acceptació expressa de les parts i 
s’instrumentaran en convenis o acords de cooperació en els que es preveuran les 
condicions i els compromisos assumits per les parts. 
 
2.- L’article 48 de la referida Llei de règim jurídic del sector públic estableix que les 
administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, podran 
subscriure convenis amb subjectes de dret públic que hauran de millorar l’eficiència de 
la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a 
la realització d’activitats d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
De la mateixa manera, l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres 
administracions públiques, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 
3.- Conforme a l’article 235.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i a l’article 41 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, l’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que hi siguin 
compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa, essent susceptibles d’expropiació els 
immobles respecte dels quals l’ens local tingui adquirit un compromís ferm, acordat per 
l’òrgan competent, per cedir a altres administracions públiques per ser destinats a fins 
que beneficiïn els interessos de la comunitat. 
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4.- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
preveu, en el seu article 71.4, la possibilitat d’afectació de béns i drets demanials a 
altres administracions públiques, a través de la mutació demanial interadministrativa 
sense canvi de titularitat. Als efectes de determinar l’aplicació d’aquesta figura jurídica 
a l’àmbit de l’Administració Local, cal recórrer a la seva pròpia regulació. 
 
5.- L’article 216 bis 2 i 3, introduït al text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica i l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, disposen que també es 
produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens locals i llurs 
organismes públics es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per a 
destinar-los a un ús públic o servei públic de llur competència. Aquesta mutació 
demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns i 
requereix de l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi. 
 
Tot i que aquest article determina que aquesta afectació entre administracions 
públiques comporta la transmissió de la titularitat dels béns o drets demanials 
necessaris per al compliment de les finalitats, -supòsit de mutació demanial subjectiva 
o externa-, tanmateix, al tractar-se d’una mutació demanial que es circumscriu en 
l’àmbit d’un conveni interadministratiu entre ens públics que pertanyen a la mateixa 
administració pública territorial- l’administració local-, amb l’objectiu de donar 
compliment a unes finalitats d’interès públic comú d’ambdós ens locals, i atesa la 
necessitat de mantenir la titularitat dels béns de domini públic afectats, a l’ens local 
municipal, tot conservant la seva naturalesa demanial; es considera procedent i 
conforme a dret considerar la mutació demanial de caràcter objectiu, que consisteix en 
un canvi de destinació demanial dels béns dins de la mateixa administració pública 
territorial (local), sense necessitat de transmissió de la titularitat dels béns, que es 
manté dins la mateixa administració local, a mans de l’ajuntament com a titular 
dominical originari del bé demanial. 
 
6.- La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord, que correspon a la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.4.k.2), de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022. 
 
7.- De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2022, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments de Jorba, de Santa Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del 
Camí i de La Pobla de Claramunt, respectivament, per a la mutació demanial 
interadministrativa objectiva, així com el lliurament dels terrenys afectats per l’execució 
del projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1, tot això d’acord amb el 
text que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE ..................... 
PER A LA MUTACIÓ DEMANIAL INTERADMINISTRATIVA OBJECTIVA I EL 
LLIURAMENT DELS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA VIA BLAVA DE L’ANOIA FASE 1. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE ……, representat per l’lŀlm/a. Alcalde/essa-president de l’Ajuntament, Sr. 
……. i assistit pel secretari/a de la corporació, Sr. …………...  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya, en la sessió de data 24 de juliol de 
2020, va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona. 
Aquest acord i les normes urbanístiques corresponents es van publicar en els DOGC núm. 
8225 de 15 de setembre de 2020 i 8248 de 16 d’octubre de 2020. 
 
Aquest planejament determina, com a sistema d’actuació, el d’expropiació i declara el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori com administració 
expropiant, la Diputació de Barcelona com a beneficiària dels béns i drets afectats i l’Institut 
Català del Sòl com administració actuant. 
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2.- El Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona estableix que l’execució de les 
seves determinacions s’efectuarà a través dels projectes d’urbanització de cadascuna de les 
vies, dels àmbits de taxació conjunta que es delimiten i dels corresponents projectes 
d’expropiació que se’n derivin. I, si fos necessari, els projectes d’urbanització podran definir 
diversos trams per a la construcció de la via per fases. 
 
3.- En data 2 de desembre de 2021, es va formalitzar un conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les 
expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona que, juntament amb l’addenda posterior, 
ha estat integrat en un únic text de manera que, en data 19 de maig de 2022, es va 
subscriure el text refós de dit conveni marc. 
 
4.- En data 12 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
l’acord 283/22, d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia 
fase 1, rectificat posteriorment per l’acord núm. 466/22 de 30 de juny de 2022 publicat en el 
DOGC núm. 8703 de 6 de juliol de 2022. 
 
El Projecte incorpora un únic tram constructiu d’uns 19 quilòmetres, l’àmbit del qual 
coincideix amb l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla director 
urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i que afecta els municipis de Jorba, de Santa 
Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del Camí i de la Pobla de Claramunt. En 
conseqüència, es correspon també amb el sots-projecte “Vies Blaves Barcelona: 
Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia  
fase 1)” presentat a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en 
Destí de 2021, estant parcialment finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
5.- Dins del referit àmbit de taxació conjunta núm.1 del riu Anoia, l’Ajuntament de ........ és el 
titular dominical de les finques detallades a continuació, segons numeració de la relació de 
béns i drets afectats per aquesta actuació, aprovada definitivament el 2 d’agost de 2022 i 
actualitzada posteriorment per l’INCASOL, identificades en els plànols adjunts al dictamen: 
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6.- Conforme als articles 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, les administracions públiques cooperaran al servei de l’interès general d’acord 
amb les tècniques que consideren més adequades, entre les quals les actuacions de 
cooperació en matèria patrimonial previstes en la legislació patrimonial. 
 
Aquestes relacions de cooperació requereixen l’acceptació expressa de les parts i 
s’instrumentaran en convenis o acords de cooperació en els que es preveuran les 
condicions i els compromisos assumits per les parts. 
 
 

Núm.

RBD
Titularitat Dades de registre Referència cadastral

1 Aj. de Jorba Finca número 1817 de Jorba, Tom 2977, Llibre 51, Foli 156, 

del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

8863001CG7086S0001XF

2 Aj. de Jorba No consten 08102A007090010000LZ

5 Aj. de Jorba Finca número 1476 de Jorba, Tom 2050, Llibre 39, Foli 42, 

del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08102A009002390000LX

7 Aj. de Jorba No consten 08102A008090080000LU

8A Aj. de Jorba No consten No consta

21 Aj. de Jorba No consten 08102A009090080000LX

28 Aj. de Jorba No consten 08102A009090150000LS

41A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A008090020000WX

55A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten No consta

59 Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten No consta

62A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A014090030000WU 

63A Aj. de Santa Margarida de Montbui No consten 08250A014090050000WW 

45A Aj. d'Igualada No consten No consta

58 Aj. d'Igualada No consten No consta

70 Aj. d'Igualada i de Vilanova del Camí Finca número 906 de Vilanova del Camí, Tom 896, Llibre 27, 

Foli 53, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005090190000QA

71A Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090200000QH

74 Aj. d'Igualada i de Vilanova del Camí Finca número 906 de Vilanova del Camí, Tom 896, Llibre 27, 

Foli 53, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005000330000QG

75 Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090010000QF

92 Aj. de Vilanova del Camí No consten 08303A005090130000QE

120 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 4070 de Vilanova del Camí, Tom 1365, Llibre 

65, Foli 37, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A006090010000QY 

121A Aj. de Vilanova del Camí No consten No consta

122 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005001310000QQ 

123 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

08303A005001330000QL 

125 Aj. de Vilanova del Camí Finca número 6239 de Vilanova del Camí, Tom 1633, Llibre 

97, Foli 191, del Registre de la Propietat d’Igualada núm. 1

8026801CG8082N0001HL

132 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090060000AS

134A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090050000AE

135A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090060000AS

138A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090070000AZ

139 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008090010000AD

142 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A008002250000AM

148A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten No consta

149 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 9811001CG8091S0001AF

151 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A005090010000AF

160 Aj. de La Pobla de Claramunt No consten 08164A005002140000AZ

160A Aj. de La Pobla de Claramunt No consten No consta
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7.- L’article 48 de la referida Llei de règim jurídic del sector públic estableix que les 
administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, podran 
subscriure convenis amb subjectes de dret públic que hauran de millorar l’eficiència de la 
gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la 
realització d’activitats d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
De la mateixa manera, l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres 
administracions públiques, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
8.- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
preveu, en el seu article 71.4, la possibilitat d’afectació de béns i drets demanials a altres 
administracions públiques, a través de la mutació demanial interadministrativa sense canvi 
de titularitat, considerant aquesta figura d’aplicació a l’àmbit local en atenció al principi de 
cooperació administrativa per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
9.- D’acord amb l’article 216 bis 2 i 3, introduït al text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica i conforme a l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, també es produeix 
una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens locals i llurs organismes públics 
es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús 
públic o servei públic de llur competència. Aquesta mutació demanial entre administracions 
públiques no altera el caràcter demanial dels béns i requereix de l’acord de l’ens local en el 
qual s’acrediti l’oportunitat del canvi. 
 
10.- Conforme a l’article 235.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i a l’article 41 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, l’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que hi siguin compresos, a l’efecte de 
l’expropiació forçosa, essent susceptibles d’expropiació els immobles respecte dels quals 
l’ens local tingui adquirit un compromís ferm, acordat per l’òrgan competent, per cedir a 
altres administracions públiques per ser destinats a fins que beneficiïn els interessos de la 
comunitat. 
 
11.- De conformitat amb el que s’ha exposat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
......., en exercici de les seves competències, consideren necessari establir el mecanisme de 
col·laboració per tal de facilitar l’execució del Projecte d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia fase 1 i la posterior conservació i manteniment de les obres. 
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Constitueix l’objecte del present conveni la definició de les actuacions necessàries 
per dur a terme la mutació demanial interadministrativa objectiva i el lliurament dels terrenys 
identificats a l’antecedent expositiu cinquè, que es reflecteixen en els plànols annexes. 
 
Segon.- L’Ajuntament de ....... es compromet i obliga a aprovar l’expedient de mutació 
demanial interadministrativa sense canvi de titularitat a favor de la Diputació de Barcelona 
de les finques objecte de present conveni indicades en la clàusula anterior, per tal que, per 
aquesta, es puguin executar les obres del Projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia 
fase1 així com les tasques de manteniment. 
 
La mutació demanial interadministrativa sense canvi de titularitat, que seguirà ostentant 
l’Ajuntament de ......., implica l’afecció a favor de la Diputació de Barcelona de les finques 
indicades, de manera permanent, condicionada al manteniment de la finalitat prevista. 
 
Acordada la mutació demanial de les finques per l’Ajuntament de ........., i previs els tràmits 
oportuns, es procedirà a fer-la efectiva a favor de la Diputació de Barcelona mitjançant la 
subscripció de la corresponent acta de lliurament i recepció entre ambdues parts. 
 
Tercer.- La mutació demanial objecte del present conveni està supeditada al compliment de 
les següents consideracions: 
 
1.- L’exclusiva finalitat d’execució de les obres del Projecte d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia fase 1. 
 
2.- Totes les despeses i costos derivats de l’execució del Projecte d’urbanització de la Via 
Blava de l’Anoia fase 1, seran a càrrec exclusiu de la Diputació de Barcelona en la seva 
totalitat. 
 
3.- La Diputació de Barcelona estarà obligada a obtenir les autoritzacions, llicències i 
permisos que siguin necessaris i abonarà les despeses corresponents.  
 
4.- La Diputació de Barcelona estarà obligada, durant la vigència del present conveni, a 
mantenir i conservar la part de les finques afectades per la mutació demanial que formi part 
de la via blava en condicions d’ús i seguretat per tal que compleixin amb la normativa que 
sigui d’aplicació, i es farà responsable patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que 
es pugin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeix.  
 
5.- La Diputació de Barcelona no podrà cedir, ni gravar les finques a favor de terceres 
persones, ni tampoc destinar-les a una finalitat diferent de la indicada al punt 1 d’aquesta 
clàusula. 
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6.- L’Ajuntament de ....... tindrà el dret de inspeccionar les obres que s’executin, podent 
exigir, en el seu cas, a la Diputació de Barcelona, l’adequació de les mateixes a la finalitat 
prevista. 
 

Quart.- La Diputació de Barcelona, en virtut del present conveni, s’obliga a acceptar el 
lliurament de les finques, destinar-les a l’ús públic que motiva la mutació i a recepcionar, 
conservar i mantenir les obres un cop executades, així com la part de les finques afectades 
per la mutació demanial que formi part de la via blava, mentre duri dita afectació. A tal efecte 
es compromet i obliga a licitar, adjudicar i gestionar els contractes administratius que siguin 
precisos per executar el present conveni. 
 

Per la seva part, l’Ajuntament de ...... es compromet i obliga a garantir en tot moment l’ús de 
les finques a favor de la Diputació de Barcelona per tal que siguin destinades a les finalitats 
previstes en el Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i en els instruments que 
el desenvolupin; així com cooperar en facilitar el manteniment i l’obtenció de les 
autoritzacions i permisos que s’escaiguin. 
 

Cinquè.- Amb la finalitat d’efectuar el seguiment de l’execució d’aquest conveni es crea una 
Comissió mixta de seguiment i control integrada per dos representants de cadascuna de les 
administracions signants.  
 

Aquesta Comissió mixta resoldrà els dubtes relatius a la interpretació i compliment del 
conveni. 
 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament del conveni. 
 

Sisè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva formalització per part dels legals 
representants d'ambdues parts amb una vigència inicial de 4 anys. Les obligacions previstes 
en el conveni per a cadascuna de les parts queden explicitades amb la signatura d’aquest 
document.  
 

La vigència d’aquest conveni serà prorrogable de forma expressa per quatre anys més, amb 
un límit màxim de vuit. 
 

Setè.- Efectes del conveni i incompliment 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
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Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 

(...) 

 
Segon. Notificar el contingut dels presents acords als ajuntaments afectats als efectes 
del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la convocatòria 
i les bases específiques per a l’atorgament, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, dels “Premis Parc a taula” 2022 (Exp. núm. 
2022/0011378).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
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delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
promou el projecte de desenvolupament ambiental i econòmic Parc a taula, que 
destaca les activitats privades que conserven el territori, són rendibles i poden ser 
posades en valor. Al Parc a taula s’hi adhereixen empreses o entitats de l’àmbit de la 
gastronomia (restaurants i escoles de restauració), la producció artesana (productors, 
elaboradors i establiments), la viticultura de proximitat i de qualitat (cellers) i les 
infraestructures i serveis turístics (allotjaments) que duguin a terme la seva activitat en 
municipis de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. I és en l’àmbit 
del projecte Parc a taula que la Diputació de Barcelona convoca els Premis Parc a 
taula. 
 

Atès que aquests premis Parc a taula no tenen dotació econòmica. El premi consisteix  
en l’entrega d’un distintiu a mode reconeixement públic de la diferència i excel·lència 
els guardonats. Els premis comportaran l’oportuna difusió amb els recursos 
comunicatius propis de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 

Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei  19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Vist l’apartat els apartats 3.3.e de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer, 
(publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022) i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.202). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a 
l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del 
Parc a taula 2022, el text íntegre de qual és el següent: 
 

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
amb l’objecte dels Premis del Parc a taula 2022. 

 
1. Antecedents 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona promou el projecte 
de desenvolupament ambiental i econòmic Parc a taula, que destaca les activitats privades 
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que conserven el territori, són rendibles i poden ser posades en valor. Al Parc a taula s’hi 
adhereixen empreses o entitats de l’àmbit de la gastronomia (restaurants i escoles de 
restauració), la producció alimentària artesana (productors, elaboradors i establiments), la 
viticultura de proximitat i de qualitat (cellers) i les infraestructures i serveis turístics 
(allotjaments) que duguin a terme la seva activitat en municipis de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona. Les finalitats del Parc a taula son: 
 
1. Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de Parcs 

Naturals, i especialment contribuir a enfortir el lligam que uneix les tradicions 
gastronòmiques amb el valor patrimonial dels seus territoris; 

2. Afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental, especialment la 
vinculada a temes referits a la salut i a l’alimentació del públic visitant;  

3. Contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de govern municipals de 
cada parc, així com entre els restauradors, viticultors, productors artesans i venedors 
dels  establiments i mercats municipals que es trobin en l’àmbit territorial d’aquests 
espais; 

4. Fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local i dels participants en el 
programa a l’espai natural protegit; afavorint els valors de comunicació, riquesa, festa, 
salut i sociabilitat que porta aparellada la gastronomia en la cultura mediterrània; 

5. Ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el parc, els municipis 
del seu entorn i el públic visitant;  

6. Experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i lúdica d'aquests 
espais protegits i dels productes naturals que aquests produeixen, per tal de 
redescobrir el ritme natural de les estacions i valoritzar el valor cultural de la cuina com 
un reflex de les persones i de la societat; 

7. Afavorir el desenvolupament socioeconòmic dels habitants de l’entorn vinculats al 
sector primari de l’economia (agricultors i ramaders), així  com d’altres sectors 
relacionats (turisme rural i centres d’hostaleria) que tenen una estacionalitat molt 
marcada i així permetre el seu desenvolupament durant tot l’any. 

8. Promoure el valor de la gastronomia local com representativa de la cultura catalana al 
mateix nivell que pot ser la llengua, els costums populars, o la  història local; 

9. Ajudar a difondre l’art culinari representat per cuiners i productors locals que tenen 
especial cura  en emprar en la seva cuina  o conrear en els seus terrenys productes 
naturals; 

10. Promoure vincles de col·laboració per a la creació de lligams entre territoris i dintre d’un 
mateix territori, a partir de la identitat cultural enogastronòmica de cada parc, de la 
Xarxa de Parcs Naturals, i del Mediterrani en general, que ajudin a la promoció d’una 
idea de procés de qualitat basada en el propi territori. 

 
I és en l’àmbit del projecte Parc a taula que la Diputació de Barcelona convoca els premis 
del Parc a taula. 
 
2. Objecte i finalitat dels premis 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de la concessió dels premis del Parc a taula. 
 
Els premis del Parc a taula estan destinats a reconèixer públicament la tasca de les 
empreses i entitats adherides al programa Parc a taula que, a través de la seva activitat, es 
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distingeixen per la seva contribució a la sostenibilitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
3. Beneficiaris 
 
Podran optar als presents premis els empresaris, persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que estiguin adherides al programa Parc a taula. 
 
També aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, encara que no 
estiguin adherides al programa Parc a taula participen o col·laboren en algun dels projectes 
o actuacions presentats a candidatura per alguna empresa sí adherida al Parc a taula, 
sempre i quan l’empresa adherida al Parc a taula els faci constar com a beneficiaris en 
l’esmentat formulari de sol·licitud. 
 
4. Requisits 
 
Les candidatures es referiran a projectes o actuacions en les que d’alguna manera hi 
participin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin adherides al 
programa Parc a taula.  
 
Els projectes o actuacions hauran d’estar en execució en el moment de la publicació 
d’aquesta convocatòria o la seva execució haurà d’haver finalitzat com a màxim en els 
darrers 12 mesos a comptar des de la data de la publicació.  
 
Els projectes o actuacions hauran d’estar executats total o parcialment dins el Territori Parc 
a taula, detallat a https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/mapa. 
 
Els projectes o actuacions hauran d’estar en línia amb els valors i finalitats del programa 
Parc a taula i amb la modalitat dels premis a la qual es presentin.  
 
5. Modalitats i criteris de valoració 
 
Una mateixa candidatura podrà ser elegible en vàries modalitats dels premis, fins i tot pel 
mateix projecte o actuació. 
 
El premis del Parc a taula es convoquen en les següents modalitats: 
 
1. Premi al Plat Parc a taula. 
 
Un Plat Parc a taula és aquell plat preparat a partir de productes provinents de productors i 
elaboradors adherits al programa Parc a taula, incloent obligatòriament l’ingredient principal, 
el singular o majoritari del plat. Caldrà adjuntar en la candidatura la recepta del plat per a la 
seva valoració, amb indicació de la procedència dels ingredients que atorguen la 
característica de Plat Parc a taula. 
 
El jurat valorarà discrecionalment fent èmfasi, per exemple, en la qualitat i varietat 
d’ingredients vinculats a productors adherits al programa. També s’emfatitzarà el procés 
d’elaboració del plat, la seva estètica i la utilitat del plat pel que fa a la transmissió dels 
valors del Parc a taula. El sabor del plat no serà objecte de valoració per la complexitat 
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logística que planteja i entenent que queda garantit per la professionalitat del xef i la qualitat 
dels ingredients emprats.  
 
2. Premi a l’Experiència Parc a taula. 
 
Una Experiència Parc a taula és una activitat gastronòmica lligada a una experiència 
turística, que es duu a terme en el Territori Parc a taula i s’ofereix al públic de forma 
recurrent o a demanda, en la que hi participen en col·laboració i de forma activa, com a 
mínim, dues empreses adherides al Parc a taula. L’Experiència Parc a taula ha de prioritzar 
els aspectes qualitatius per davant dels quantitatius, ha de tenir una vinculació amb l’activitat 
habitual de les empreses que hi participen, ha de posar en valor el territori i les seves 
particularitats culturals i ambientals, i ha de ser respectuosa amb les poblacions locals. 
També compatible amb la salut i la preservació dels recursos naturals i paisatgístics. El Parc 
a taula elabora un recull oficial d’Experiències Parc a taula en forma de catàleg. 
 
El jurat valorarà discrecionalment les propostes que conformin el catàleg d’Experiències 
Parc a taula. I atès que el catàleg no té una publicació periòdica, les empreses podran 
presentar a candidatura propostes d’Experiències Parc a taula encara no publicades en el 
catàleg.  
 
3. Premi a la cooperació o participació. 
 
En relació a la cooperació, el jurat valorarà discrecionalment que el candidat participi en 
projectes en col·laboració amb altres empreses o amb organismes tant públics com privats, 
quan aquesta cooperació anheli una millora ambiental, econòmica, de benestar o de salut 
del Territori Parc a taula. 
 
En relació a la participació el jurat valorarà discrecionalment qualsevol iniciativa que 
demostri la implicació del candidat en el programa Parc a taula. 
 
4. Premi a la millora del Territori Parc a taula. 
 
El jurat valorarà discrecionalment les propostes que posin en valor o suposin una contribució 
a la gastronomia, la biodiversitat, el medi ambient, l’economia, la societat, la cultura, el 
benestar o la salut del Territori Parc a taula i dels seus habitants. 
 
6. Termini de presentació de les candidatures 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir del dia següent a la publicació 
d’aquesta convocatòria i fins el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos. 
 
7. Forma de presentació de les candidatures 
 
Les candidatures es poden presentar a títol propi. I també a proposta de tercers amb 
representació legal suficient o autorització expressa.  
 
Les candidatures podran presentar-se de forma individual o conjuntament en els casos en 
que el projecte o actuació estigui impulsat o executat per més d’una organització adherida al 
Parc a taula.  
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Les candidatures individuals les ha de presentar una empresa adherida al programa Parc a 
taula. 
 
Les candidatures conjuntes les pot presentar qualsevol empresa que sigui beneficiaria del 
premi, estigui o no adherida al Parc a taula, sempre i quan en la relació d’empreses 
beneficiaries hi consti una empresa adherida al programa Parc a taula. 
 
Per participar en la present convocatòria s’haurà d’emplenar, signar i presentar a la 
Diputació de Barcelona el formulari normalitzat el qual anirà acompanyat d’una o més 
fotografies. I s’hi podrà adjuntar qualsevol document que reforci la candidatura. En l’imprès 
esmentat s’indicarà la modalitat o modalitats de premi a què es presenta, si bé aquesta 
elecció no és vinculant per al jurat. El model normalitzat de sol·licitud i el model 
d’autorització expressa per a la presentació de candidatures de tercers estan disponibles a 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/. 
 
Les persones físiques poden presentar les candidatures tant telemàticament com 
presencial. Les persones jurídiques estan obligades a presentar-les telemàticament.  
 
8. Lloc de presentació de les candidatures 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) 
emplenant el formulari electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament, pel 
representant legal de l’entitat, amb el certificat digital personal (idCat, DNIe, etc.). 
 
Els empresaris, persones físiques o jurídiques, públiques o privades que tinguin dificultats 
per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126 de Barcelona) en 
horari de 08:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris 
adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals mitjançant correu electrònic adreçat a parcataual@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud a la convocatòria al Registre de 
la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 7, també es 
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poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar al programa Parc a 
taula, mitjançant correu electrònic a parcataual@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
La presentació de la sol·licitud de premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que el regulen. 
 
9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 68 de la Llei 39/2015 i els 
exigits per la present convocatòria específica, es requerirà a qui en el formulari normalitzat 
consti com a persona que presenta la candidatura i persona que opta al premi, si són 
diferents, perquè, en un termini de 10 dies naturals, s’esmeni la falta o acompanyi els 
documents preceptius, amb indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de 
la seva sol·licitud. 
 
10. Jurat i procediment d’atorgament dels premis 
 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva.  
 
El termini per a la concessió dels premis per part del Jurat serà, com a màxim, de 180 dies a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Es constituirà una Comissió tècnica dels premis del Parc a taula formada pel responsable 
del programa del Parc a taula a la Diputació de Barcelona i per un representant de 
l’empresa adjudicatària del contracte de serveis per a l’organització i execució del programa 
Parc a taula. La Comissió tècnica tindrà les següents funcions: fixar la data i lloc de reunió 
del Jurat, fixar la data i lloc de l’entrega dels premis, nomenar i convocar el Jurat, donar 
suport administratiu i logístic al Jurat, rebre les candidatures als premis i trametre-les al 
Jurat, elevar al jurat un informe previ d’elegibilitat de les candidatures presentades, redactar 
l’acta de la reunió de deliberació i atorgament del Jurat, dirigir i organitzar l’acte de 
lliurament dels premis, donar difusió de la convocatòria dels premis i, posteriorment, dels 
premiat. 
 
Per a l’avaluació dels projectes presentats i la resolució dels premis es convocarà a un jurat 
especialitzat, format per les següents persones: 
 
1. El diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la 

Diputació de Barcelona, o persona en qui delegui, que actuarà com a president del 
Jurat. 

2. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
3. La cap de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, o persona en qui delegui. 
4. La cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, o persona en qui delegui. 
5. El responsable del programa Parc a taula a la Diputació de Barcelona, que actuarà com 

a secretari del jurat. 
6. Un representant de la Xarxa Productes de la Terra.  
7. Un representant de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.  
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8. El cap de Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona.  

9. Un representant d’un mitjà de comunicació públic o privat de l’àmbit de Catalunya. 
10. Una persona de reconegut prestigi dins el món de la gastronomia, el medi ambient, 

l’economia, la cultura, el benestar o la salut. 
11. Un representant del Consell Català de l’Alimentació de Catalunya.  
12. Un representant del sector de la distribució i comercialització dels aliments a Catalunya.  
13. Un representant del Servei d’Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya. 
 
El procediment de treball de la Comissió tècnica i del Jurat serà el següent:  
 
- Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures la Comissió tècnica 

dels Premis del Parc a taula facilitarà els projectes presentats als membres del Jurat, 
juntament amb una primera valoració dels projectes, d’aquells que compleixin la condició 
de beneficiari i els requisits i la qualitat suficient per accedir als premis. La Comissió 
tècnica facilitarà aquesta informació al Jurat, com a mínim, 7 dies abans de que se’l 
convoqui. 

- El Jurat actuarà com a òrgan col·legiat en l’adopció de les seves decisions per majoria 
de vots. I el seu veredicte és inapel·lable.   

- Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni 
a través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes que 
presentin. 

- El Jurat i la Comissió tècnica es reserven el dret de visitar els projectes o activitats 
presentats amb l’objecte de complementar la informació necessària per emetre la 
resolució. 

- El Jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades, podrà atorgar un 
màxim d’un premi per a cadascuna de les modalitats dels Premis del Parc a taula. 

- El Jurat podrà adscriure la candidatura a una altra modalitat diferent de l’assenyalada si 
les característiques d’aquesta ho fan oportú. Si una candidatura no especifiqués la 
modalitat a què concorre, el jurat podrà optar per incloure-la en la que estimi més 
oportuna per les seves característiques, o bé per excloure-la, en cas de no reunir els 
requisits necessaris per a integrar-se en alguna modalitat. 

- Tots els membres del Jurat hauran de valorar de forma individual les diferents 
candidatures d’acord al seu criteri discrecional.  

- El Jurat serà convocat per a deliberar. En les reunions decisòries el Jurat ha de comptar 
amb un quòrum mínim de dos terços dels membres del Jurat.  

- La suma de les valoracions del Jurat per cadascuna de les candidatures proporcionarà 
un valor que permetrà ordenar les candidatures i determinar el guanyador per a cada 
modalitat de premi, que serà aquella que hagi obtingut una puntuació més alta. En cas 
d’empat, decidirà el vot de qualitat del/la president/a del Jurat. 

- De les decisions del Jurat, se’n redactarà acta, que signarà el/la secretari/a del Jurat i 
el/la President/a i on es farà constar expressament els veredictes, així com les 
candidatures excloses. 

- El Jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 
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- El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
La concessió dels premis s’aprovarà mitjançant acte administratiu de l’òrgan competent de 
la Diputació de Barcelona. Aquest mateix òrgan podrà finalitzar el procediment de concessió 
dels premis Parc a taula en el cas que les candidatures elegibles no permetin al Jurat 
atorgar, com a mínim, dues de les quatre modalitats d’aquests premis. 
 
11. Naturalesa i lliurament dels premis 
 
El premis del Parc a taula no tenen dotació econòmica. El premi consisteix en l’entrega d’un 
distintiu a mode de reconeixement públic de la diferència i excel·lència dels guardonats.  
 
El premi comportarà l’oportuna difusió amb els recursos comunicatius propis de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Els premis seran lliurats a les persones físiques o els representants de les persones 
jurídiques que constin com a candidats al premi a la sol·licitud de presentació de la 
candidatura, a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis. Les 
candidatures premiades que hagin estat presentades de forma col·lectiva rebran un distintiu 
per a cadascun dels beneficiaris que constin a la sol·licitud. 
 
Els premis es lliuraran en un acte de caràcter lúdic presidit pel Diputat delegat de Mobilitat, 
Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, o persona en 
qui delegui. 
 
El termini per al lliurament dels premis serà, com a màxim, de 120 dies a comptar des de la 
data de concessió dels premis per part del Jurat. El lloc i data exacta del lliurament 
s’anunciarà, com a mínim, 7 dies abans de la data prevista de lliurament al web 
https://parcataula.diba.cat i als perfils de les xarxes socials del Parc a taula. 
 
12. Drets i obligacions  
 
Tot el material que es faciliti per optar als premis es considera cedit a la Diputació de 
Barcelona i no podrà reclamar-se. 
 
Els beneficiaris dels premis hauran d’assistir a l’acte públic de lliurament dels premis Parc a 
taula, i fer-hi una breu presentació de la candidatura que els ha optat a guanyar el premi. 
 
Els beneficiaris dels premis hauran de fer difusió del premi i del nom de la modalitat que 
correspongui als mitjans de comunicació propis del beneficiari (web, xarxes socials, llistes 
de distribució, fulletons, etc.). 
 
Els beneficiaris dels premis podran ser requerits per la Comissió tècnica dels premis Parc a 
taula per tal de presentar l’evolució i/o resultats del projecte o activitat premiada, mitjançant 
una presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic. Aquest resultats podran ser 
utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. 
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Els beneficiaris dels premis podran ser requerits per la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals per fer una presentació pública del projecte o activitat o assistir a actes 
promocionals del Parc a taula. 
 
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual del projecte, activitat o intervenció 
pertany a l’autor, si bé aquest cedeix, amb caràcter gratuït, els drets d’explotació de la 
mateixa amb caràcter no exclusiu a la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels projectes 
elegibles, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els mitjans de 
comunicació socials i els mitjans de comunicació propis; així com editar una publicació en 
qualsevol format. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del projecte. 
 
Les persones participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada 
de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.  
 
13. Protecció de dades 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la 
finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió dels premis del Parc a taula de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Per exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rambla 
Catalunya 126, CP 08008 de Barcelona. 

 
Segon. Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
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beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la 
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE 
TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat en el marc  
de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” 
(LIFE15 NAT/ES/000757) (Exp. núm. 2015/0007037).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’octubre de 

2015, amb registre de resolucions núm. 8477/15, es va aprovar i autoritzar la 
presentació a la convocatòria de subvenció del programa europeu “LIFE Nature 
and Biodiversity” com a beneficiari coordinador (líder) per al cofinançament del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental 
(LIFE15 NAT/ES/000757). 

 
2. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 27 de setembre 

de 2016, amb registre de resolucions núm. 9209/16, es va aprovar l’acceptació de 
la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE 
TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental (LIFE15 
NAT/ES/000757). Aquest decret estableix que la durada del projecte serà de 4 
anys, des de l’1 d’octubre de 2016 al 31 de desembre de 2020. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 

de data 23 de febrer de 2017, amb registre d’acords núm. 64/17, es va aprovar el 
conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció 
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE TRITO 
MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat dins de la convocatòria 
de 2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 
NAT/ES/000757). 

 
4. En data 13 de setembre de 2018, després de la presentació de l’informe intermedi 

del projecte (Mid-Term Report) el 12 de juliol de 2018, EASME (Agència Executiva 
per a les Petites i Mitjanes Empreses) va emetre una carta de modificació amb 
referència A-4372899, modificant el compte bancari indicat al conveni de 
subvenció (Grant Agreement) del projecte “LIFE TRITO MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l'hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”. (Amendment (esmena) núm. 1). 
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5. El 27 de setembre de 2018, EASME va emetre una segona carta de modificació 

de condicions del conveni de subvenció (Grant Agreement) del projecte “LIFE 
TRITO MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l'hàbitat, de la seva població i educació ambiental”. En aquest cas es 
tractava d’una simplificació general a favor dels beneficiaris dels projectes LIFE 
respecte a la definició de les condicions de les persones físiques, de la 
presentació del certificat d'IVA i del termini de presentació del certificat dels estats 
financers. (Amendment (esmena) núm. 2). 

 
6. El mes de novembre de 2019 la Diputació de Barcelona va rebre la carta resposta 

"EASME visit to the Project and second progress report", amb les valoracions de 
la monitora de la Comissió Europea, on s’observa amb preocupació la demora en 
l'aplicació de diverses mesures (C4 - C8) i s’exposa que el projecte LIFE TRITÓ 
MONTSENY necessita alguns ajustos per aconseguir els resultats esperats. 

 
7. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 4 de juny de 

2020, amb registre de resolucions núm. 5039/2020, es va aprovar i autoritzar la 
presentació de la sol·licitud de pròrroga de dos anys en la durada del projecte i per 
tant, de la durada de l'Acord de subvenció signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'organisme atorgant de la subvenció (Unió Europea), en relació al projecte "LIFE 
TRITÓ MONTSENY" LIFE15 NAT/ES/000757 (Grant Agreement)." 

 
8. En data 15 de juliol de 2020 es va remetre una carta a la Comissió Europea (Ref. 

ARES(2020)3756165) on es sol·licitava una pròrroga de dos anys del projecte 
LIFE Tritó Montseny, per poder executar les accions que van amb retard i 
completar altres accions que depenen d’aquestes amb retard. Aquesta sol·licitud 
de pròrroga consistia en l’ampliació en el termini d’execució del projecte, de l’1 de 
gener de 2021 al 31 de desembre de 2022. 

 
9. En data 18 de desembre de 2020 es va rebre una carta de la Comissió Europea 

per la que l'Agència Executiva per a les Petites i mitjanes empreses (l'Agència) 
manifestava estar d'acord amb la sol·licitud de modificar la durada del projecte en 
l'Art. I.2.2 del conveni de subvenció on s'amplia i s’estén des del 01/10/2016 fins al 
31/12/2022. 

 
10. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 24 de febrer de 

2022, amb registre de resolucions núm. 1909/2022, es va aprovar l’Amendment 
(esmena) núm. 3 al contracte de subvenció signat entre la Diputació de Barcelona 
i l’organisme atorgant de la subvenció (Unió Europea), en relació al projecte "LIFE 
TRITÓ MONTSENY" “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental (LIFE15 
NAT/ES/000757 (Grant Agreement)." 
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11. En virtut de la sol·licitud d’amendment, es fa necessària la modificació de la 
durada de l’Acord de col·laboració de referència i de la durada del projecte i dels 
terminis de justificació i de remissió d’informes.  

 
12. L’objecte del present dictamen, és, per tant, aprovar la modificació de l’acord de 

col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, beneficiari coordinador, i 
cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció concedida per la Unió 
Europea, per a l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació 
del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i 
educació ambiental”, aprovat dins de la convocatòria de 2015 del programa 
europeu “LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 NAT/ES/000757), mitjançant 
l’aprovació d’una addenda. 

 
Fonaments de dret  
 
Vist el punt 3.4,k.2) 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Modificar l’acord de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció 
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat dins de la convocatòria de 
2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 NAT/ES/000757), 
mitjançant la corresponent addenda tipus a l’acord de col·laboració esmentat, i que es 
transcriu a continuació, en català i castellà:  

 
“ADDENDA A L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de 
la seva població i educació ambiental”. 
 

 
REUNITS 

 
El Beneficiari Coordinador 

“ADENDA AL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental. 

 
REUNIDOS 

 
El Beneficiario Coordinador 
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Diputació de Barcelona 

Rambla de Catalunya, 126, Barcelona 08008 
BARCELONA 
VAT ESP0800000B 

 
Representada pel diputat delegat de Mobilitat, 
Espais Naturals i Prevenció d’Incendis 
Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 
1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.2.2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2022, assistit pel secretari delegat, 
Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de data 13 de març de 2020 
(BOPB de 16.03.2020).  
 
 

 
I 

 
El Beneficiari Associat 
 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
 
Representat per 
 
---------------------------------- 
---------------------------------- 

 
EXPOSEN 

 
Primer. Que per decret de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, de data 1 d’octubre 
de 2015, amb registre de resolucions núm. 
8477/15, es va aprovar i autoritzar la 
presentació a la convocatòria de subvenció 
del programa europeu “LIFE Nature and 
Biodiversity” com a beneficiari coordinador 
(lider) per al cofinançament del projecte “LIFE 
TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó 

 
Diputación de Barcelona 
Rambla de Catalunya, 126, Barcelona 08008 
BARCELONA  
VAT ESP0800000B 

 
Representado por el diputado delegado de 
Movilidad, Espacios Naturales y Prevención 
de Incendios Forestales, del Área de 
Infraestructuras y Espacios Naturales, el Ilmo. 
Sr. Valentí Junyent i Torras, y facultado de 
acuerdo con el Texto Refundido número 
1/2022, sobre nombramientos y delegación 
de competencias y atribuciones de los 
órganos de la Diputació de Barcelona, 
diferentes del Pleno, aprobada por Decreto de 
la Presidencia número 1388/22, de 14 de 
febrero, publicado en el BOPB de 16.2.2022, 
y modificada por Decreto número 6212/2022, 
de 26 de mayo, publicado al BOPB de 
31.5.2022, y asistido por el secretario 
delegado, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtud 
de las facultades conferidas por el Decreto de 
la Presidencia de 13 de marzo de 2020 
(BOPB de 16.03.2020). 

 
Y 

 
El Beneficiario Asociado 
 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
 
Representado por 
 
---------------------------------- 
---------------------------------- 

 
EXPONEN 

 
Primero. Que por decreto de la Presidencia 
de la Diputación de Barcelona, de fecha 1 de 
octubre de 2015, con registro de resoluciones 
núm. 8477/15, se aprobó y autorizó la 
presentación a la convocatoria de subvención 
del programa europeo “LIFE Nature and 
Biodiversity” como beneficiario coordinador 
(lider) para la cofinanciación del proyecto 
“LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservación del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757). 
 
 
Segon. Que per decret de la presidència de 
la Diputació de Barcelona, de data 27 de 
setembre de 2016, amb registre de 
resolucions núm. 9209/16, es va aprovar 
l’acceptació de la subvenció concedida per la 
Unió Europea, per a l’execució del projecte 
“LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del 
Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió 
de l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757)”. Aquest 
decret estableix que la durada del projecte 
serà de 4 anys, des de l’1 d’octubre de 2016 
al 31 de desembre de 2020.   
 
 
Tercer. Que per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària de data 23 de febrer de 2017, amb 
registre d’acords núm. 64/17, es va aprovar el 
conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITO MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”, aprovat 
dins de la convocatòria de 2015 del programa 
europeu “LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 
NAT/ES/000757).  
 
 
Quart. Que la Diputació de Barcelona, i 
............................, van formalitzar l’acord de 
col·laboració del projecte “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757), en data 
.................. 
 
Cinquè. Que en data 13 de setembre de 
2018, després de la presentació de l’informe 

Tritón del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestión del hábitat, de su población y 
educación ambiental (LIFE15 
NAT/ES/000757). 
 
Segundo. Que por decreto de la presidencia 
de la Diputación de Barcelona, de fecha  
27 de septiembre de 2016, con registro de 
resoluciones núm. 9209/16, se aprobó la 
aceptación de la subvención concedida  
por la Unión Europea, para la ejecución del 
proyecto “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservación del Tritón del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestión del hábitat, de la 
población y educación ambiental (LIFE15 
NAT/ES/000757)”. Este decreto establece 
que la duración del proyecto será de 4 años, 
desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Tercero. Que por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Diputación de Barcelona, en 
sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 
2017, con registro de acuerdos núm. 64/17, 
se aprobó el convenio tipo de colaboración 
entre la Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto "LIFE TRITO 
MONTSENY" “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental”, aprobado dentro de la 
convocatoria de 2015 del programa europeo 
“LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 
NAT/ES/000757). 

 
Cuarto. Que la Diputación de Barcelona, y 
............................, formalizaron el acuerdo de 
colaboración del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757), en fecha 
...............  
 
Quinto. Que en fecha 13 de septiembre de 
2018, después de la presentación del informe 
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intermedi del projecte (Mid-Term Report) el 12 
de juliol de 2018, EASME (Agència Executiva 
per a les Petites i Mitjanes Empreses) va 
emetre una carta de modificació amb 
referència A-4372899, modificant el compte 
bancari indicat al conveni de subvenció (Grant 
Agreement) del projecte “LIFE TRITO 
MONTSENY” “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l'hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental”. (Amendment (esmena) núm. 1). 
 
 
Sisè. Que el 27 de setembre de 2018, 
EASME va emetre una segona carta de 
modificació de condicions del conveni de 
subvenció (Grant Agreement) del projecte 
“LIFE TRITO MONTSENY” “Conservació del 
Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió 
de l'hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental”. En aquest cas es tractava d’una 
simplificació general a favor dels beneficiaris 
dels projectes LIFE respecte a la definició de 
les condicions de les persones físiques, de la 
presentació del certificat d'IVA i del termini de 
presentació del certificat dels estats financers. 
(Amendment (esmena) núm. 2). 
 
 
Setè. Que el mes de novembre de 2019 la 
Diputació de Barcelona va rebre la carta 
resposta "EASME visit to the Project and 
second progress report", amb les valoracions 
de la monitora de la Comissió Europea, on 
s’observa amb preocupació la demora en 
l'aplicació de diverses mesures (C4 - C8) i 
s’exposa que el projecte LIFE TRITÓ 
MONTSENY necessita alguns ajustos per 
aconseguir els resultats esperats. 
 
 
Vuitè. Que per decret de la presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 4 de juny de 
2020, amb registre de resolucions núm. 
5039/2020, es va aprovar i autoritzar la 
presentació de la sol·licitud de pròrroga de 
dos anys en la durada del projecte i per tant, 
de la durada de l'Acord de subvenció signat 
entre la Diputació de Barcelona i l'organisme 

intermedio del proyecto (Mid-Term Report) el 
12 de julio de 2018, EASME (Agencia 
Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas) emitió una carta de modificación 
con referencia A-4372899, modificando la 
cuenta bancaria indicada en el convenio de 
subvención (Grant Agreement) del proyecto 
“LIFE TRITO MONTSENY” “Conservación del 
Tritón del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestión del hábitat, de su población y 
educación ambiental”. (Amendment 
(enmienda) núm. 1). 
 
Sexto. Que el 27 de septiembre de 2018, 
EASME emitió una segunda carta de 
modificación de condiciones del convenio de 
subvención (Grant Agreement) del proyecto 
“LIFE TRITO MONTSENY” “Conservación del 
Tritón del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestión del hábitat, de su población y 
educación ambiental”. En este caso, se 
trataba de una simplificación general a favor 
de los beneficiarios de los proyectos LIFE 
respecto a la definición de las condiciones de 
las personas físicas, de la presentación del 
certificado de IVA y del plazo de presentación 
del certificado de los estados financieros. 
(Amendment (enmienda) núm. 2). 

 
Séptimo. Que en el mes de noviembre de 
2019 la Diputación de Barcelona recibió la 
carta respuesta "EASME visitar el proyecto y 
segundo progreso report", con las 
valoraciones de la monitora de la Comisión 
Europea, donde se observa con preocupación 
la demora en la aplicación de diversas 
medidas (C4 - C8) y se expone que el 
proyecto LIFE TRITÓ MONTSENY necesita 
algunos ajustes para conseguir los resultados 
esperados. 
 
Octavo. Que por decreto de la presidencia de 
la Diputación de Barcelona, de fecha 4 de 
junio de 2020, con registro de resoluciones 
núm. 5039/2020, se aprobó y autorizó la 
presentación de la solicitud de prórroga de 
dos años en la duración del proyecto y por 
tanto, de la duración del Acuerdo de 
subvención firmado entre la Diputación de 
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atorgant de la subvenció (Unió Europea), en 
relació al projecte "LIFE TRITÓ MONTSENY" 
LIFE15 NAT/ES/000757 (Grant Agreement)." 
 
 
Novè. Que en data 15 de juliol de 2020, es va 
remetre una carta a la Comissió Europea 
(Ref. ARES(2020)3756165) on es sol·licitava 
una pròrroga de dos anys del projecte LIFE 
Tritó Montseny, per poder executar les 
accions que van amb retard i completar altres 
accions que depenen d’aquestes amb retard. 
Aquesta sol·licitud de pròrroga consistia en 
l’ampliació en el termini d’execució del 
projecte, de l’1 de gener de 2021 al 31 de 
desembre de 2022. 
 
Desè. Que en data 18 de desembre de 2020 
es va rebre una carta de la Comissió Europea 
per la que l'Agència Executiva per a les 
Petites i mitjanes empreses (l'Agència) 
manifestava estar d'acord amb la sol·licitud 
de modificar la durada del projecte en l'Art. 
I.2.2 del conveni de subvenció on s'amplia i 
s’estén des del 01/10/2016 fins al 31/12/2022. 
 
 
Onzè. Que per decret de la presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 24 de febrer 
de 2022, amb registre de resolucions núm. 
1909/2022, es va aprovar l’Amendment 
(esmena) núm. 3 al contracte de subvenció 
signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’organisme atorgant de la subvenció (Unió 
Europea), en relació al projecte "LIFE TRITÓ 
MONTSENY" “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de 
l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757 (Grant 
Agreement)." 
 
Dotzè. Que d’acord amb la clàusula segona 
de l’Acord de col·laboració de referència, 
relativa a la Entrada en vigor i Durada, aquest 
Acord de col·laboració entrarà en vigor el 
mateix dia de la signatura i serà vigent fins 
que les parts hagin complert amb les seves 
obligacions de tot ordre (31/12/2020), i 
acabarà cinc anys després de la data del 

Barcelona y el organismo otorgante de la 
subvención (Unión Europea), en relación al 
proyecto "LIFE TRITÓ MONTSENY" LIFE15 
NAT/ES/000757 (Grant Agreement)." 
 
Noveno. Que en fecha 15 de julio de 2020, 
se remitió una carta a la Comisión Europea 
(Ref. ARES (2020)3756165) en la que se 
solicitaba una prórroga de dos años del 
proyecto LIFE Tritó Montseny, para poder 
ejecutar las acciones que van con retraso y 
completar otras acciones que dependen de 
éstas con retraso. Esta solicitud de prórroga 
consistía en la ampliación en el plazo de 
ejecución del proyecto, del 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2022. 
 
Décimo. Que en fecha 18 de diciembre de 
2020 se recibió una carta de la Comisión 
Europea por la que la Agencia Ejecutiva para 
las Pequeñas y Medianas Empresas (la 
Agencia) manifestaba estar de acuerdo con la 
solicitud de modificar la duración del proyecto 
en el Art. I.2.2 del convenio de subvención 
donde se amplía y se extiende desde el 
01/10/2016 hasta el 31/12/2022. 
 
Onceavo. Que por decreto de la presidencia 
de la Diputación de Barcelona, de fecha 24 de 
febrero de 2022, con registro de resoluciones 
núm. 1909/2022, se aprobó el Amendment 
(enmienda) núm. 3 al contrato de subvención 
firmado entre la Diputación de Barcelona y el 
organismo otorgante de la subvención (Unión 
Europea), en relación al proyecto "LIFE 
TRITÓ MONTSENY" “Conservación del Tritón 
del Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental (LIFE15 NAT/ES/000757 (Grant 
Agreement)." 
 
Doceavo. Que de acuerdo con la cláusula 
segunda del Acuerdo de colaboración de 
referencia, relativa a la Entrada en vigor y 
Duración, este Acuerdo de colaboración 
entrará en vigor el mismo día de su firma y 
estará vigente hasta que las partes hayan 
cumplido con sus obligaciones de todo orden 
(31/12/2020), y terminará cinco años después 
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pagament final pel beneficiari coordinador als 
beneficiaris Associats. La data del pagament 
final pel beneficiari coordinador als 
beneficiaris associats es preveu que sigui 
durant l’exercici 2023.  
 
Tretzè. Que en virtut de la sol·licitud 
d’amendment, es fa necessària la modificació 
de la durada de l’Acord de col·laboració de 
referència i de la durada del projecte i dels 
terminis de justificació i de remissió 
d’informes. Es mantenen la resta de clàusules 
previstes en l’Acord de col·laboració. 
 
 
A excepció d’aquesta modificació, totes les 
altres disposicions del conveni segueixen la 
seva vigència. 
 
Catorzè. Que la present minuta d’addenda 
tipus a l’acord de col·laboració ha estat 
aprovada per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió ordinària 
del dia 
 
Quinzè. La Diputació de Barcelona trametrà 
el present conveni al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda tipus, que 
es regirà pels següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera. Modificar la clàusula segona de 
l’acord de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 

de la fecha del pago final por el beneficiario 
coordinador a los beneficiarios Asociados. La 
fecha del pago final por el beneficiario 
coordinador a los beneficiarios asociados se 
prevé que sea durante el ejercicio 2023. 
 
Treceavo. Que en virtud de la solicitud de 
amendment, se hace necesaria la 
modificación de la duración del Acuerdo de 
colaboración de referencia y de la duración 
del proyecto y de los plazos de justificación y 
remisión de informes. Se mantienen el resto 
de cláusulas contempladas en el Acuerdo de 
colaboración. 
 
A excepción de esta modificación, todas las 
demás disposiciones del convenio siguen su 
vigencia. 
 
Catorceavo. Que la presente minuta de 
adenda tipo al acuerdo de colaboración ha 
sido aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona en sesión ordinaria 
del día 
 
Quinceavo. La Diputación de Barcelona 
enviará el presente convenio al Registro de 
Convenios de Colaboración y Cooperación de 
la Generalitat de Cataluña en cumplimiento 
de lo que establece la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
 
Por todo ello, las partes, de común acuerdo, y 
reconociéndose plena capacidad para este 
acto, formalizan esta adenda tipo, que se 
regirá por los siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera. Modificar la cláusula segunda del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
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seva població i educació ambiental”, que 
queda redactada de la manera següent:  
 

 

“SEGONA. Entrada en vigor i Durada 
 

El present Acord de col·laboració entrarà 
en vigor el mateix dia de la signatura i serà 
vigent fins que les parts hagin complert 
amb les seves obligacions de tot ordre 
(31/12/2022), i acabarà cinc anys després 
de la data del pagament final pel 
beneficiari coordinador als beneficiaris 
Associats. 
 
La durada del projecte estarà compresa 
entre l’1/10/2016 ("la data d'inici") i fins el 
31/12/2022”. 

 

Segona. Modificar la clàusula sisena de 
l’acord de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”, que 
queda redactada de la manera següent:  
 

 

“SISENA. Informes tècnics d'activitat 
 

- El beneficiari associat 
____________ha de proporcionar tota 
la informació rellevant en el moment 
oportú al beneficiari coordinador, i 
abans de la presentació d'informes a 
l'Agència/Comissió. Igualment, el 
beneficiari associat ha de posar a 
disposició del beneficiari coordinador 
la informació addicional, si 
l'Agència/Comissió o el beneficiari 
coordinador així ho sol·liciten. 
 

- El programa d'informes per al projecte 
segons l'annex II de l'Acord de 
subvenció amb l'Agència/Comissió és 
el següent: 

hábitat, de su población y educación 
ambiental”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

“SEGUNDA. Entrada en vigor y Duración 
 

El presente Acuerdo de colaboración 
entrará en vigor el mismo día de la firma y 
estará vigente hasta que las partes hayan 
cumplido con sus obligaciones de todo 
orden (31/12/2022), y terminará cinco años 
después de la fecha del pago final por el 
beneficiario coordinador a los beneficiarios 
Asociados. 
 

La duración del proyecto estará 
comprendida entre el 1/10/2016 ("la fecha 
de inicio") y hasta el 31/12/2022”. 
 

Segunda. Modificar la cláusula sexta del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

 

“SEXTA. Informes técnicos de actividad 
 

- El beneficiario asociado ____________ 
debe proporcionar toda la información 
relevante en el momento oportuno al 
beneficiario coordinador, y antes de la 
presentación de informes a la 
Agencia/Comisión. Igualmente, el 
beneficiario asociado debe poner a 
disposición del beneficiario coordinador 
la información adicional, si la 
Agencia/Comisión o el beneficiario 
coordinador así lo solicitan. 
 

- El programa de informes para el 
proyecto según el anexo II del Acuerdo 
de subvención con la Agencia/Comisión 
es el siguiente: 
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▪ Progress Report: Informe de 

Progrés, a presentar abans del 
30/09/17. 

▪ Mid-Term Report: Informe 
Intermedi, a presentar abans del 
30/06/18. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progrés, a presentar abans del 
30/09/19. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progrés, a presentar abans del 
31/12/20. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progrés, a presentar abans del 
28/02/22. 

▪ Final Report: Informe final, a 
presentar abans del 31/03/23. 

 
- El beneficiari associat 

____________lliurarà els 

documents tècnics d'activitat al 
beneficiari coordinador, complint les 
dates límit del calendari previst de 
presentació d'informes del projecte. 
 

- El beneficiari coordinador ha 
d'informar l'Agència/Comissió sobre 
els progressos i els èxits del projecte 
a través de la presentació d'Informes 
tècnics d'activitat”. 

 
Tercera. Modificar la clàusula novena de 
l’acord de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”, que 
queda redactada de la manera següent:  
 

 
“NOVENA. Formes de pagament 
 
D'acord amb les Disposicions financeres, 
part II, de les condicions generals de 

 
▪ Progress Report: Informe de 

Progreso, a presentar antes del 
30/09/17. 

▪ Mid-Term Report: Informe 
Intermedio, a presentar antes del 
30/06/18. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progreso, a presentar antes del 
30/09/19. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progreso, a presentar antes del 
31/12/20. 

▪ Progress Report: Informe de 
Progreso, a presentar antes del 
28/02/22. 

▪ Final Report: Informe final, a 
presentar antes del 31/03/23. 

 
- El beneficiario asociado ____________ 

entregará los documentos técnicos de 
actividad al beneficiario coordinador, 
cumpliendo las fechas límite del 
calendario previsto de presentación de 
informes del proyecto. 
 

- El beneficiario coordinador debe 
informar a la Agencia/Comisión sobre 
los progresos y los logros del proyecto a 
través de la presentación de Informes 
técnicos de actividad”. 

 
Tercera. Modificar la cláusula novena del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

“NOVENA. Formas de pago 
 
De acuerdo con las Disposiciones 
financieras, parte II, de las condiciones 
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l'Acord de subvenció, i llevat que s'indiqui 
el contrari, per escrit, per part del 
beneficiari associat, el beneficiari 
coordinador farà tots els pagaments a la 
següent compte bancari del beneficiari 
associat: [detalls del compte]. 

 
 
Els pagaments s'efectuaran en el mateix 
termini i condicions que 
l'Agència/Comissió els faci efectius al 
beneficiari coordinador: 
 
- Un primer pagament de prefinançament 

equivalent al 30% de la contribució 
financera màxima de l'Agència / 
Comissió (534.829,20 €), a la signatura 
del present acord de col·laboració. 

 
- Un segon pagament de prefinançament 

intermedi del 40% equivalent al 40% de 
la contribució financera màxima de 
l'Agència / Comissió, sempre que s'hagi 
gastat, almenys, el 100% (en 
percentatge dels costos suportats - que 
hagin gastat i justificat al menys 
534.829,20 €) del pagament de la 
primera prefinançament (802.243,80 €). 

 
- Un pagament final del 30% restant, que 

s'abonarà una vegada presentat i 
aprovat l'informe final i l'estat financer 
(534.829,20 €, un cop executat i 
justificat tot el projecte) 

 
El beneficiari coordinador i el beneficiari 
associat estan d'acord en que tots els 
pagaments es consideren com a 
pagaments de prefinançament 
(finançament anticipat) fins que 
l'Agència/Comissió aprovi els informes 
finals tècnics i financers i transfereixi el 
pagament final al beneficiari coordinador. 
 
El beneficiari coordinador rebrà el total del 
finançament provinent de l'Agència/ 
Comissió i el repartirà en la proporció 
corresponent als beneficiaris associats. 
 

generales del Acuerdo de subvención, y 
salvo que se indique lo contrario, por 
escrito, por parte del beneficiario asociado, 
el beneficiario coordinador realizará todos 
los pagos a la siguiente cuenta bancaria 
del beneficiario asociado: [detalle de la 
cuenta]. 
 
Los pagos se efectuarán en el mismo plazo 
y condiciones que la Agencia/Comisión los 
haga efectivos al beneficiario coordinador: 
 
 
- Un primer pago de prefinanciación 

equivalente al 30% de la contribución 
financiera máxima de la Agencia / 
Comisión (534.829,20 €), a la firma del 
presente acuerdo de colaboración. 

 
- Un segundo pago de prefinanciación 

intermedia del 40% equivalente al 40% 
de la contribución financiera máxima de 
la Agencia / Comisión, siempre que se 
haya gastado, al menos, el 100% (en 
porcentaje de los costes soportados - 
que hayan gastado y justificado al 
menos 534.829,20 €) del pago de la 
primera prefinanciación (802.243,80 €). 

 
- Un pago final del 30% restante, que se 

abonará una vez presentado y aprobado 
el informe final y el estado financiero 
(534.829,20 €, una vez ejecutado y 
justificado todo el proyecto) 

 
El beneficiario coordinador y el beneficiario 
asociado están de acuerdo en que todos 
los pagos se consideran como pagos de 
prefinanciación (financiación anticipada) 
hasta que la Agencia/Comisión apruebe los 
informes finales técnicos y financieros y 
transfiera el pago final al beneficiario 
coordinador. 
 
El beneficiario coordinador recibirá el total 
de la financiación proveniente de la 
Agencia/Comisión y lo repartirá en la 
proporción correspondiente a los 
beneficiarios asociados. 
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El beneficiari coordinador podrà recuperar 
els fons que hagin estat pagats 
indegudament per qualsevol motiu que no 
s'ajusti a normativa, al beneficiari associat, 
incloent aquelles quantitats indegudament 
pagades identificades com a tal durant una 
auditoria per part de l'Agència/Comissió un 
cop finalitzat el projecte”. 

 
 
Quarta. Modificar la clàusula desena de 
l’acord de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”, que 
queda redactada de la manera següent:  
 
 

“DESENA. Calendari d’execució 
 
La durada del projecte serà de 75 mesos, 
des de l’1 d’octubre de 2016 al 31 de 
desembre de 2022”. 

 
Cinquena. Modificar la clàusula onzena de 
l’acord de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, beneficiari 
coordinador, i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
“Conservació del Tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la 
seva població i educació ambiental”, que 
queda redactada de la manera següent:  
 

 
 
“ONZENA. Forma i termini de 
justificació 
 
La documentació justificativa de la 
subvenció atorgada serà la que s'estableix 

 
El beneficiario coordinador podrá recuperar 
los fondos que hayan sido pagados 
indebidamente por cualquier motivo que no 
se ajuste a normativa, al beneficiario 
asociado, incluyendo aquellas cantidades 
indebidamente pagadas identificadas como 
tal durante una auditoría por parte de la 
Agencia/Comisión una vez finalizado el 
proyecto”. 
 

Cuarta. Modificar la cláusula décima del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

“DÉCIMA. Calendario de ejecución 
 
La duración del proyecto será de 75 
meses, desde el 1 de octubre de 2016 al 
31 de diciembre de 2022”. 
 

Quinta. Modificar la cláusula onceava del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Barcelona, beneficiario 
coordinador, y cada uno de los beneficiarios 
asociados relativos a la subvención 
concedida por la Unión Europea, para la 
ejecución del proyecto “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” “Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del 
hábitat, de su población y educación 
ambiental”, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 
 

“ONCEAVA. Forma y plazo de 
justificación 
 
La documentación justificativa de la 
subvención otorgada será la establecida 
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en les Condicions Generals de la Comissió 
Europea. 
 
1. Primera justificació: 
 
Consistirà en l'elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l'informe de 
progrés, que haurà de ser enviat a 
l'Agència/Comissió abans de finalitzar el 
mes de setembre de 2017. 
 
Els beneficiaris associats hauran de 
presentar la primera justificació abans de 
finalitzar el mes de juliol de 2017, d'acord 
amb les directrius de l'Agència / Comissió. 
 
 
2. Segona justificació: 
 
Consistirà en l'elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l'informe 
intermedi, que haurà de ser enviat a 
l'Agència/Comissió abans de finalitzar el 
mes de juny de 2018. 
 
Per a aquesta segona justificació, es 
requereix que tots els socis s'hagin gastat, 
almenys, el 100% del pagament del primer 
prefinançament, és a dir, gastat i justificat, 
almenys 534.829,20 €. 
 
Els beneficiaris associats hauran de 
presentar la segona justificació el mes de 
març de 2018, d'acord amb les directrius 
de l'Agència/Comissió. 

 
3. Tercera justificació: 
 
Consistirà en l'elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l'informe de 
progrés, que haurà de ser enviat a 
l'Agència/Comissió abans de finalitzar el 
mes de setembre de 2019. 
 
Els beneficiaris associats hauran de 
presentar la tercera justificació el mes de 
juliol de 2019, d'acord amb les directrius 
de l'Agència/Comissió. 
 

en las Condiciones Generales de la 
Comisión Europea. 
 
1. Primera justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe de 
progreso, que deberá ser enviado a la 
Agencia/Comisión antes de finalizar el 
mes de septiembre de 2017. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la primera justificación antes de 
finalizar el mes de julio de 2017, de 
acuerdo con las directrices de la Agencia 
/ Comisión. 
 
2. Segunda justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe 
intermedio, que deberá ser enviado a la 
Agencia/Comisión antes de finalizar el 
mes de junio de 2018. 

 
Para esta segunda justificación, se 
requiere que todos los socios se hayan 
gastado al menos el 100% del pago de la 
primera prefinanciación, es decir, gastado 
y justificado, al menos 534.829,20 €. 

 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la segunda justificación en el 
mes de marzo de 2018, de acuerdo con 
las directrices de la Agencia/Comisión. 

 
3. Tercera justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe de 
progreso, que deberá ser enviado a la 
Agencia/Comisión antes de finalizar el mes 
de septiembre de 2019. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la tercera justificación en el mes 
de julio de 2019, de acuerdo con las 
directrices de la Agencia/Comisión. 
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4. Quarta justificació: 
 
Consistirà en l'elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, l'informe final, que 
podrà ser enviat a l'Agència/Comissió fins 
a tres mesos després de la finalització del 
projecte, és a dir, durant el mes de març 
de 2023. 
 
Els beneficiaris associats hauran de 
presentar la quarta i última justificació el 
mes de gener de 2023, d'acord amb les 
directrius de l'Agència/Comissió. 
 
El beneficiari coordinador i els beneficiaris 
associats es comprometen a complir amb 
tots els criteris d'elegibilitat pertinents, tal 
com es defineix en el programa de treball 
plurianual 2014-2017”. 

 
 
I, en prova de conformitat, les persones que 
l’atorguen signen aquesta addenda”. 

 

 

4. Cuarta justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe final, 
que podrá ser enviado a la 
Agencia/Comisión hasta tres meses 
después de la finalización del proyecto, es 
decir, durante el mes de marzo de 2023. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la cuarta y última justificación en 
el mes de enero de 2023, de acuerdo con 
las directrices de la Agencia/Comisión. 
 
El beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados se comprometen a 
cumplir con todos los criterios de 
elegibilidad pertinentes, tal y como se 
define en el programa de trabajo plurianual 
2014-2017”. 
 
Y, en prueba de conformidad, las personas 
que le otorgan firman esta adenda”. 
 

 

Segon. Notificar els presents acords als interessats, pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
32.- 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 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 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020056).- 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. 

160/21) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2021, per fer front a les 
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obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà, 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  101.869,00 € 

Factor de gestió  17.103,12 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 138.972,12 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del l’Agència l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000,00 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

• Festival Solsticis, amb un import de 10.000,00 € 

• Més que turisme, amb un import de 5.000,00 €. 

• Escape tourism, el joc interactiu per visitar el Berguedà amb família, 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. 499/21) 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 quaranta-vuit mil nou-cents setanta-dos euros amb dotze cèntims 
(148.972,12 €), que es desglossa en els següents conceptes i imports: 

 

Concepte Import 

Factor de garantia  101.869,00 € 

Factor de gestió  17.103,12 € 

Projecte singular 30.000,00 € 

Total 148.972,12 € 

 
L’Agència va sol·licitar que els recursos destinats inicialment als projectes singulars 
Festival Solsticis i Escape tourism, el joc interactiu per visitar el Berguedà amb 
família es destinessin al projecte singular Més que turisme. Es va considerar 
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raonada la petició, i es va aprovar que el projecte singular que, d’acord amb la 
sol·licitud de l’Agència l’any 2021, havia de rebre el suport específic de 30.000 €, 
fos Més que turisme. 
 
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. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 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. 
160/2021) i incrementada per acord de la Junta de Govern de data 29/07/2021 
(Registre acord núm. 499/2021) 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 l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, vigent fins el 
31/12/2023, d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.” 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
cessió d’ús, temporal i gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, de diverses obres d’art propietat de la Diputació de Barcelona, per a la 
seva exhibició al Museu d’Art de Cerdanyola (Exp. núm. 2022/5285).- 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. La Diputació de Barcelona és propietària d’un Fons Historicoartístic de 

considerable importància, format per donacions, llegats i adquisicions d’obres 
artístiques o històriques, del qual es poden destacar el llegat Tolosa i les 
donacions Màdico-Susany i Lola Anglada.  

 
2. En data 4 de febrer de 2013 la Diputació de Barcelona va signar un conveni amb 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la cessió en dipòsit de l’escultura “Nu 
femení / Nu del Blau” de l’autor Josep Viladomat i propietat de la Diputació de 
Barcelona (núm. registre d’inventari de béns historicoartístics 2692 i codi d’actiu 
F022761 de l’Inventari de Béns de la corporació), amb destinació al Museu d’Art 
de Cerdanyola. (C 77/13). Aquest conveni es va prorrogar fins a 4 de febrer de 
2021 mitjançant addenda signada per ambdues parts el dia 18 d’octubre de 2018 
(C 823/18). Les dades tècniques d’aquesta obra són les següents: 

 

3. En data 20 d’abril de 2018, la Diputació de Barcelona va formalitzar un conveni 
amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la cessió en règim de comodat 
de dues obres propietat de la Diputació (C 247/18). Les dades tècniques 
d’aquestes obres són les següents: 

 
 

Núm. 
Reg. 
FHADIBA 

Codi Actiu 
Inventari 
Béns DIBA 

Any Autor/a Títol Tècnica 
Ubicació 

actual 

2692 F022761 
c. 1935-
1936 

Josep 
Viladomat 
Massanas 

Nu del 
Blau 

Escultura 
de bronze 
realitzada 
amb 
tècnica de 
la fosa 

Exposició 
permanent, 
Sala 
Noucentista 
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4. En data 25 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Cerdanyola ha sol·licitat de la 

Diputació de Barcelona la renovació de la cessió d’aquestes tres obres d’art atesa 
la seva rellevància dins del discurs del Museu.  

 
5. Un cop vençuda la vigència d’aquests convenis, les obres d’art esmentades han 

continuat instal·lades al Museu d’Art de Cerdanyola. Els serveis tècnics de l’Oficina 
de Patrimoni Cultural han verificat que les obres d’art estan degudament 
assegurades per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i que el seu estat de 
conservació és bo. 

 
6. La Diputació de Barcelona no té previst l’exhibició d’aquestes obres i considera 

convenient afavorir la difusió de les obres d’art de la seva propietat per tal de  
posar-les en valor i fer-les accessibles a la ciutadania. A més, aquestes obres 
s’adapten perfectament al discurs museogràfic del Museu d’Art de Cerdanyola que 
està garantint i pot continuar garantint les condicions necessàries per a la seva 
conservació. 

 
7. En data 18 d’octubre de 2021 la tècnica conservadora-restauradora del Laboratori 

de Conservació-restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural, la Sra. Rosa Gasol, 
ha emès un informe sobre l’estat de conservació de les peces amb núm. registre 
2346 i 2432. I en data 7 de setembre de 2022 la tècnica conservadora-restauradora 
del Laboratori de Conservació-restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural, la Sra. 
Núria Avecilla, ha signat un informe sobre l’estat de conservació de la peça amb 
número de registre 2692. Tots aquests informes romanen a l’expedient electrònic. 

 
8. Atenent a les consideracions tècniques i de conservació de les peces objecte de 

petició i dins de l’àmbit competencial de cooperació cultural, i vist l’informe 
justificatiu emès en data 16 de setembre de 2022 per la Cap de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que roman a l’expedient electrònic, 
s’ha considerat d’interès accedir favorablement a la petició i, a tals efectes s’acorda 
entre les institucions respectives formalitzar un acord de cessió d’ús temporal i 
gratuïta per tal que el Museu d’Art de Cerdanyola pugui continuar exhibint a les 
seves instal·lacions aquestes peces d’art.  

 

Núm. Reg. 
FHADIBA 

Codi Actiu 
Inventari 
Béns DIBA 

Any 
 

Autor/a Títol Tècnica Ubicació actual 

2346 No localitzat c.1925 
Dolors 
Anglada 
Sarriera 

Figura 
femenina 
d’esquena 

Oli sobre tela 
Exposició 
permanent, Sala 
Noucentista 

2432 F022550 c.1930 
Hermen 
Anglada 
Camarasa 

Retrat de la 
senyoreta 
Ramona 
Prada 

Oli sobre tela 
Exposició 
permanent, Sala 
Modernista 
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9. A l’informe emès per la Cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona en data 16 de setembre de 2022 i que roman a l’expedient es justifica 
perquè no s’ha procedit abans a la renovació/aprovació i formalització de nous 
instruments jurídics que emparin la cessió de les obres.  

 

10. Atès que l’Oficina de Patrimoni de Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona té encomanada la gestió dels fons d’art propietat de la corporació. 

 

11. Vist que el valor econòmic de les obres d’art objecte de cessió, a efectes 
d’assegurança, és el següent: 

 

• Peça núm. 2346: 3.500,00 € 

• Peça núm. 2432: 150.000,00 € 

• Peça núm. 2692: 3.000,00 € 
 

Fonaments de dret 
 

Respecte la capacitat jurídica de les administracions locals: 
 

1. Vist el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (en endavant, LRBRL), sobre la plena capacitat jurídica dels 
ens locals pel compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives 
competències, per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns, celebrar contractes i explotar obres o serveis públics, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis. 

 

2. Vist que l’article 28 del Reglament del Patrimoni dels ens locals (en endavant, 
RPEL), aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que els ens locals 
disposen de capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de 
tota classe de béns i drets.  

 

Sobre les competències de la Diputació de Barcelona: 
 

3. Vist l’article 36.1.d) LRBRL pel que fa a la cooperació i al desenvolupament 
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 

 

Respecte les relacions administratives: 
 

4. Vista la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques (en endavant LPAP), articles 183 bàsic i 185 amb caràcter supletori, pel 
que fa als principis als que s’ajustaran aquestes relacions i pel que fa a les 
sol·licituds efectuades per administracions, en relació a béns determinats de 
titularitat d’altres administracions, respectivament.  

 
5. Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, 
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respecte dels principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administrativa 
entre administracions. 

 
6. Tenint en compte la LRBRL, articles 10 pel que fa als deures de les relacions 

recíproques i 55.e, respecte de la prestació de cooperació i assistència activa que 
les administracions puguin precisar. 

 
7. Considerant el disposat a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa 
als principis que regeixen les relacions administratives. 

 
8. Vista la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant 

LRJSP), articles 140 i 141, respecte dels principis de les relacions 
interadministratives i el deure de col·laboració i cooperació entre les 
administracions públiques; article 144, pel que fa a les diverses tècniques de 
cooperació, destacant l’apartat g) relatiu a les actuacions de cooperació en 
matèria patrimonial, inclosa la cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
Respecte la normativa patrimonial i altra normativa específica: 

 
9. Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la 

gestió i administració dels béns i drets patrimonials;  
 
10. Respecte la gestió patrimonial cal fer incís a l’article 110, relatiu al règim jurídic 

dels negocis patrimonials i l’ article 111 de la LPAP, sobre la llibertat de pactes, i 
en especial pel que fa al fet que l’administració pública podrà, per la consecució 
de l’interès públic, concertar les clàusules i condicions que es tingui per 
convenient, llevat que sigui contrari a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 

 
11. Quant a la normativa autonòmica, el RPEL estableix en l’article 8 que els béns 

patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de 
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de 
rendibilitat social. 

 
12. Vist que l’ús de les imatges de l’obra d’art objecte de cessió està sotmès a la 

regulació de la Llei de Propietat Intel·lectual, Text refós aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 

 
13. Atès que la cessió d’ús de béns mobles de valor igual o inferior a 3.000.000 € i 

superior a 60.000 € és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.2.g) 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 número 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022, i 
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modificada per  Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la cessió d’ús temporal i gratuïta 
que efectua la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès de diverses obres d’art propietat de la Diputació de Barcelona per a la seva 
exhibició al Museu d’Art de Cerdanyola. Aquesta cessió d’ús es formalitzarà mitjançant 
la subscripció de l’acord de cessió corresponent. Les obres d’art objecte de cessió es 
relacionen als annexos I, II i III d’aquest acord de cessió i són les següents: 
 

Segon. APROVAR la minuta de l’acord de cessió, el text íntegre del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL I GRATUÏTA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS DE DIVERSES OBRES D’ART 
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA SEVA EXHIBICIÓ AL 
MUSEU D’ART DE CERDANYOLA. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de 
Catalunya 126, 08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i 
Cañizares, president delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4.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 número 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. 
 

Núm. Reg. 
FHADIBA 

Codi Actiu 
Inventari 
Béns DIBA 

Any 
 

Autor/a Títol Tècnica Ubicació actual 

2346 No localitzat c.1925 
Dolors 
Anglada 
Sarriera 

Figura 
femenina 
d’esquena 

Oli sobre tela 
Exposició 
permanent, Sala 
Noucentista 

2432 F022550 c.1930 
Hermen 
Anglada 
Camarasa 

Retrat de la 
senyoreta 
Ramona Prada 

Oli sobre tela 
Exposició 
permanent, Sala 
Modernista 

2692 F022761 
c. 1935-
1936 

Josep 
Viladomat 
Massanas 

Nu del Blau 

Escultura de 
bronze realitzada 
amb tècnica de la 
fosa 

Exposició 
permanent, Sala 
Noucentista 
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Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, que assisteix al 
president delegat de l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, 
als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra part, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb NIF G62183702 i domicili a 
xxxxx, representat per xxxxxxxxxxxxxxx,  <consignar càrrec>, Sr./Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, assistit/da pel secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. xxxxxxxxx.  
 
En endavant, el cedent i el cessionari, respectivament. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària d’un Fons Historicoartístic de considerable 

importància, format per donacions, llegats i adquisicions d’obres artístiques o 
històriques, del qual es poden destacar el llegat Tolosa i les donacions Màdico-Susany i 
Lola Anglada.  

 
II. En data 4 de febrer de 2013 la Diputació de Barcelona va signar un conveni amb 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la cessió en dipòsit de l’escultura “Nu 
femení / Nu del Blau” de l’autor Josep Viladomat i propietat de la Diputació de 
Barcelona (núm. registre d’inventari de béns artístics 2692 i codi d’actiu F022761 de 
l’Inventari de Béns de la corporació), amb destinació al Museu d’Art de Cerdanyola. (C 
77/13). 

 
III. En data 18 d’octubre de 2018 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès van formalitzar una addenda per ampliar la vigència de l’esmentat conveni 
fins al 4 de febrer de 2021. (C 823/18). Des de la data de venciment d’aquesta 
addenda, l’obra no ha estat retornada a la Diputació de Barcelona i continua instal·lada 
a les dependències del Museu. Els serveis tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural 
han verificat que en tot aquest temps aquesta peça ha estat degudament assegurada 
pel Museu i que es troba en bon estat de conservació.  

 
IV. En data 20 d’abril de 2018, la Diputació de Barcelona va formalitzar un conveni amb 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la cessió en règim de comodat de dues 
obres propietat de la Diputació (C 247/18). Les dades tècniques d’aquestes obres són 
les següents: 

 

N.R. Inventari béns 
historicoartístics 

Codi actiu 
Inventari 
Béns DIBA 

Any Autor Títol Tècnica Dimensions 

2346 
No es 
localitza 

c.1925 
Dolors 
Anglada i 
Sarriera 

Figura 
femenina 
d’esquena 

Oli sobre tela 63 x 50 cm 

2432 F022550 c.1930 
Hermen 
Anglada i 
Camarasa 

Retrat de la 
senyoreta 
Ramona 
Prada 

Oli sobre tela 182 x 89 cm 
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V. Un cop vençuda la vigència d’aquests convenis, les obres d’art esmentades han 

continuat instal·lades al Museu d’Art de Cerdanyola. Els serveis tècnics de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural han verificat que les obres d’art estan degudament assegurades per 
part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i que el seu estat de conservació és bo, 
tal i com s’acredita als informes emesos per les Tècniques Conservadores-
Restauradores del Laboratori de Conservació-Restauració de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural, informes que romanen en l’expedient electrònic. 

 
VI. En data 25 de febrer de 2022 ha tingut entrada en el Registre General de la Diputació 

de Barcelona, mitjançant la plataforma Eacat, un escrit de l’Ajuntament de Cerdanyola 
sol·licitant de la Diputació la renovació del préstec de les tres obres d’art esmentades 
anteriorment atesa la seva rellevància dins del discurs del Museu d’Art de Cerdanyola. 

 
VII. La Diputació de Barcelona no té previst l’exhibició d’aquestes obres i considera 

convenient afavorir la difusió de les obres d’art de la seva propietat per tal de posar-les 
en valor i fer-les accessibles a la ciutadania. A més, aquestes obres s’adapten 
perfectament al discurs museogràfic del Museu d’Art de Cerdanyola, que pot a més 
garantir les condicions necessàries per a la seva conservació. 

 
VIII. Atenent a les consideracions tècniques i de conservació de les peces objecte de la 

petició i dins de l’àmbit competencial de cooperació cultural, i vist l’informe justificatiu 
emès en data 16 de setembre de 2022 per la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona, que roman a l’expedient, es considera d’interès accedir a la 
petició i, a tals efectes s’acorda entre les institucions respectives formalitzar un acord 
per tal de fixar les condicions per a la cessió de les mateixes. 

 
IX. La minuta de l’acord de cessió ha estat aprovada per Acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona número xxxx adoptat en sessió de data xxxx de 2022. 
 
X. La minuta de l’acord de cessió ha estat aprovada per acord/resolució de xxxxxxxx 

(indicar òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data xx de 
xxxxxxx de 2022. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, 
 

CONVENEN I ATORGUEN 
 
Primer.- Objecte  
 
Mitjançant el present document, la Diputació de Barcelona cedeix l’ús temporal i de forma 
gratuïta a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, les obres d’art que es detallen a 
continuació, que són de la seva propietat i que figuren a l’inventari de béns historicoartístics 
de la corporació: 
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N.R. 
Inventari 
béns 
Historico
artístics 

Codi 
actiu 
Inventari 
Béns 
DIBA 

Any Autor Títol Tècnica Dimensions 

2346 
No es 
localitza 

c.1925 
Dolors 
Anglada i 
Sarriera 

Figura femenina 
d’esquena 

Oli sobre tela 63 x 50 cm 

2432 F022550 c.1930 
Hermen 
Anglada i 
Camarasa 

Retrat de la 
senyoreta Ramona 
Prada 

Oli sobre tela 182 x 89 cm 

2692 F022761 
c. 
1935-
1936 

Josep 
Viladomat i 
Massanas 

Nu femení / Nu del 
Blau 

Escultura de 
bronze 
realitzada amb 
tècnica de la 
fosa 

68 x 25 x 18 
cm 

 
Les obres es cedeixen per a ser exposades al Museu d’Art de Cerdanyola. Actualment es 
troben ubicades als següents emplaçaments: 
 
▪ Peça 2346: Exposició permanent, sala Noucentista. Museu d’Art de Cerdanyola. 
▪ Peça 2432: Exposició permanent, sala Modernista. Museu d’Art de Cerdanyola. 
▪ Peça 2692: Exposició permanent, sala Noucentista. Museu d’Art de Cerdanyola. 
 
A l’annex I s’especifiquen les dades de registre de l’obra d’art “Retrat de la Senyoreta 
Ramona Prada”, la informació referent al seu estat de conservació i els requeriments tècnics 
d’aplicació. 
 
A l’annex II s’especifiquen les dades de registre de l’obra d’art “Figura femenina d’esquena”, 
la informació referent al seu estat de conservació i els requeriments tècnics d’aplicació. 
 
A l’annex III s’especifiquen les dades de registre de l’obra d’art “Nu femení / Nu del blau”, la 
informació referent al seu estat de conservació i els requeriments tècnics d’aplicació. 
 
Segon.- Durada de la cessió 
 
La present cessió d’ús tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar des de la data de la 
signatura d’aquest document.  
 
Tercer.- Caràcter de la cessió 
 
La present cessió d’ús s’efectua a títol gratuït, sens perjudici de les obligacions d’assumpció, 
per part del cessionari de les despeses de logística inherents a la pròpia cessió i de la 
conservació, manteniment i seguretat de les obres d’art cedides, descrites en el present 
document. Per tant, la Diputació de Barcelona no rebrà de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès cap tipus de contraprestació econòmica per raó de la cessió.  
 
Les obres d’art ja estan instal·lades a les dependències del Museu d’Art de Cerdanyola, per 
la qual cosa no es produiran despeses de transport des de les dependències de la Diputació 
fins a les dependències del museu ni tampoc de muntatge. 
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Les parts declaren de forma expressa que el que es disposa en aquest document no 
constitueix ni implica de cap manera la renúncia a la plena titularitat de les peces d’art per 
part de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Obligacions del cessionari  
 
En l’esmentada condició de cessionari, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès adquireix 
totes les obligacions que s’estipulen en el present document, si bé no respondrà dels danys 
o de la pèrdua del bé cedit per causa de força major. 
 
El cessionari haurà de respectar les següents obligacions: 
 
- Les peces d’art hauran de continuar instal·lades als emplaçaments actuals del Museu 

d’Art de Cerdanyola: la peça 2346 a l’exposició permanent, sala Noucentista; la peça 
2432 a l’exposició permanent, sala Modernista i la peça 2692 a l’exposició permanent, 
sala Noucentista.  

 
- Comunicar qualsevol canvi d’ubicació de les obres d’art a l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona. 
 
- Esmentar el títol de propietat de la Diputació de Barcelona respecte de les obres d’art 

objecte de cessió de la següent manera: Fons Historicoartístic de la Diputació de 
Barcelona. Número reg. .......” 

 
- Assumir les despeses derivades de la cessió de les obres d’art, incloses les operacions 

de desmuntatge i transport per a la seva devolució a la Diputació de Barcelona, quan les 
peces d’art s’hagin de retornar a la Diputació de Barcelona, a excepció del supòsit que 
contempla el pacte vuitè d’aquest document relatiu a les devolucions temporals. 

 
- El cessionari es compromet a comunicar a l’Oficina de Patrimoni Cultural, per escrit i de 

forma immediata, qualsevol incidència que afecti les peces d’art. En cap cas es podrà 
desemmarcar o restaurar les peces sense la prèvia autorització de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural. 

 
- El cessionari es compromet a contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de 

conformitat amb els termes que s’especifiquen al pacte setè d’aquest document. 
 
- El cessionari tindrà la responsabilitat de la gestió i s’obliga a mantenir les obres d’art en 

bon estat de conservació i seguretat, i si s’escau, de la seva adequada restauració, fent-
se càrrec de les despeses que això pugui ocasionar, de conformitat amb el que 
s’especifica al pacte cinquè d’aquest document. Així mateix, caldrà donar compliment als 
requeriments en matèria de seguretat que s’estableixen a l’Annex I, Annex II i Annex III, i 
que són els següents: disposar d’alarma connectada a una central o a la policia en horari 
de tancament al públic on estigui instal·lada l’obra d’art; acomplir la normativa legal 
antiincendi i disposar d’un pla d’emergència i evacuació.  

 
- El cessionari haurà de restituir a la Diputació de Barcelona les obres cedides  en un 

termini màxim de dos mesos des de la data de venciment de la vigència de la present 
cessió. Aquestes obres hauran de ser retornades, com a mínim, en les mateixes 
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condicions que s’acrediten a l’informe de l’estat de conservació de cada obra elaborat pel 
personal tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural per a les peces d’art inscrites a 
l’Inventari de béns artístics amb els números de registre 2346 i 2432 i per a la peça amb 
número de registre 2692. En el moment de fer-se efectiu el retorn, un tècnic especialista 
de l’Oficina de Patrimoni Cultural comprovarà l’estat de les obres i s’aixecarà una acta 
signada per ambdues parts. Cas que el cessionari tingui interès en continuar exhibint les 
obres haurà de sol·licitar-ho de nou a la Diputació abans de l’expiració de la vigència del 
present acord de cessió i aquesta avaluarà la seva petició i procedirà, sempre que 
l’estimi escaient i en el seu cas, a tramitar els actes corresponents per aprovar o, cas 
contrari, desestimar la susdita petició. 

 
Cinquè.- Conservació i manteniment 
 
Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona es realitzaran 
inspeccions periòdiques per fer el seguiment de l’estat de conservació de les obres, 
determinant si convingués les actuacions de conservació o restauració necessàries, que 
aniran a càrrec del cessionari cas que no es poguessin assumir des del Laboratori de 
Conservació-restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural. Si aquest fos el cas, el cessionari 
contractarà uns serveis externs designats per la Diputació que s’encarregaran d’efectuar les 
actuacions de conservació i/o restauració necessàries sota la supervisió de la tècnica 
conservadora-restauradora del Laboratori de Conservació-restauració de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural corresponent. Cas que la conservació i/o restauració no pogués ser 
realitzada pels serveis especialitzats de la Diputació i s’hagués d’externalitzar, les despeses 
de dites actuacions aniran a càrrec del cessionari. En aquest cas, la Diputació decidirà quin 
professional extern és el més adient per fer dita intervenció. El cessionari haurà de 
comunicar a la Diputació de Barcelona els treballs realitzats sobre la peça, i amb aquesta 
comunicació acompanyaran l’informe de restauració emès per l’empresa restauradora o 
professional restaurador per tal de conèixer quins processos s’han seguit i quins productes 
han estat emprats. 
 
S’hauran de garantir les condicions de seguretat i conservació que requereixen les obres 
d’art cedides d’acord amb les prescripcions tècniques que s’adjunten com a annexes a 
aquest acord (Annex I, II i III). El detall de les especificacions de l’assegurança de les obres 
s’indica al pacte setè. 
 
La Diputació de Barcelona podrà verificar les mesures adoptades en compliment dels 
requisits ambientals i de seguretat durant tot el període de vigència de la cessió pactada per 
a les obres. En tot moment, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès facilitarà l’accés al 
personal de la Diputació per realitzar aquestes tasques de control. 
 
Cas que es detecti que no es compleixen les normes de conservació, la Diputació de 
Barcelona requerirà a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu compliment. Si 
aquest incompliment fos reiterat en el temps, la Diputació podrà sol·licitar el retorn immediat 
de l’obra o obres afectades. 
 
La Diputació podrà reclamar indemnitzacions per negligència en el tractament dels béns 
cedits, pèrdua o retard en el seu retorn i destrucció o danys irreparables. 
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Sisè.- Préstec temporal 
 

Cas que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès rebi alguna sol·licitud de préstec temporal de 
l’obra per part d’un tercer, informarà al peticionari de que haurà de fer la corresponent 
sol·licitud a la Diputació de Barcelona. 
 

Cas que la Diputació de Barcelona rebi directament alguna sol·licitud de préstec temporal 
d’alguna de les obres d’art cedides, l’Oficina de Patrimoni Cultural informarà al Museu d’Art 
de Cerdanyola per tal de verificar amb caràcter previ a la seva tramitació que la petició no 
afecta al discurs expositiu o a alguna activitat programada que giri entorn a la peça d’art en 
qüestió del propi Museu d’Art de Cerdanyola. 
 
L’autorització per al préstec temporal a un tercer restarà condicionada a què el sol·licitant 
del préstec temporal subscrigui una pòlissa d’assegurança en la modalitat “clau a clau” que 
cobreixi sense franquícia i pel valor de taxació (valors de taxació que s’indiquen al pacte 
setè d’aquest acord) tots els riscos de pèrdues o desperfectes des del moment de sortida 
del Museu d’Art de Cerdanyola, on s’ubica la peça d’art habitualment, durant els transports 
de la peça d’art, la permanència de la peça d’art al lloc d’exposició de destí del sol·licitant 
del préstec temporal i fins la data de retorn i entrada i entrada de la peça d’art en la seva 
ubicació habitual al Museu d’Art de Cerdanyola. Caldrà que la pòlissa prevegi la 
indemnització total per pèrdua de la peça d’art, tant pel que fa a una eventual pèrdua de 
valor com a una eventual pèrdua física de la mateixa. La Diputació de Barcelona haurà de 
disposar del certificat de l’assegurança abans de la data de sortida de la peça d’art del 
Museu d’Art de Cerdanyola cap al lloc d’exposició de destí del sol·licitant del préstec 
temporal. 
 
Les despeses inherents al préstec temporal aniran a càrrec del peticionari. 
 
Setè.- Assegurança  
 
El cessionari s’obliga a contractar i mantenir vigent, per tota la durada del present acord, 
una pòlissa en la modalitat “clau a clau” de renovació anual que cobreixi, sense franquícia i 
pel valor de taxació, tant la pèrdua com els desperfectes que puguin patir les obres, que 
actualment s’exhibeixen al Museu d’Art de Cerdanyola, per tota la durada de la cessió i fins 
al seu retorn a la Diputació de Barcelona, incloent el transports de tornada. Aquesta pòlissa 
també cobrirà qualsevol desplaçament al que hagi de ser sotmesa la peça d’art per a una 
millora del seu estat de conservació si s’escau, segons determinin els informes periòdics 
sobre el seu estat de conservació.  
 
La pòlissa haurà de preveure la indemnització total tant per pèrdua física de l’obra com per 
la seva eventual pèrdua de valor per desperfectes. El cessionari lliurarà a la Diputació de 
Barcelona una còpia de la pòlissa contractada, així com de les successives actualitzacions, 
renovacions i/o canvis de la pòlissa tan bon punt alguna d’aquestes circumstàncies hagi 
tingut lloc. 
 
El valor econòmic de l’obra a efectes d’assegurança és el següent:  
 

• Peça núm. 2346: 3.500,00 € 

• Peça núm. 2432: 150.000,00 € 

• Peça núm. 2692: 3.000,00 € 
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Aquest valor pot variar segons preus de mercat i queda subjecte a noves taxacions si escau, 
amb la qual cosa caldria actualitzar la pòlissa i facilitar-la de nou a la Diputació de 
Barcelona.  
 
Vuitè.- Devolució temporal 
 
En el supòsit de necessitar alguna de les peces d’art o bé la totalitat de les peces, la 
Diputació de Barcelona podrà sol·licitar la seva devolució temporal, sense que això impliqui 
la finalització d’aquest acord. En dit supòsit, la Diputació haurà de notificar per escrit a 
l’Ajuntament de Cerdanyola, amb una antelació mínima de dos mesos, la sol·licitud de 
devolució juntament amb les dades previstes de recollida i posterior devolució al Museu 
d’Art de Cerdanyola 
 
La Diputació en aquest cas es farà càrrec de les despeses inherents a la devolució temporal 
i posterior trasllat al Museu d’Art de Cerdanyola. Durant aquest període de devolució 
temporal el Museu no es farà càrrec de les despeses de conservació de la peça d’art. 
 
En qualsevol cas, la devolució temporal de la peça o peces d’art serà formalitzada 
mitjançant document signat per ambdues parts. 
 
Novè.- Drets de propietat intel·lectual 
 
L’ús de les imatges de les obres d’art cedides està sotmès a la regulació de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’abril. Cas 
que el Museu d’Art de Cerdanyola vulgui realitzar qualsevol tipus de reproducció de l’obra 
objecte de la cessió, en qualsevol suport, format o mitjà, haurà de sol·licitar les oportunes 
autoritzacions als titulars o gestors dels drets d’autor dels corresponents artistes. 
 
En el cas que el Museu d’Art de Cerdanyola vulgui realitzar alguna reproducció amb 
finalitats comercials, haurà de demanar a més a més autorització a la Diputació de 
Barcelona. 
 
En el cas que el Museu d’Art de Cerdanyola rebi alguna sol·licitud de reproducció de l’obra 
per part d’un tercer, informarà al peticionari de que haurà de sol·licitar les oportunes 
autoritzacions tant a la Diputació de Barcelona com als titulars o entitat gestora dels drets 
d’autor dels artistes.  
 
Desè.- Resolució de l’acord de cessió 
 
El present acord s’extingirà i restarà sense efectes en els supòsits següents: 
 
a) Per finalització del termini pel qual s’ha pactat el present acord de cessió. 
 
b) Per mutu acord. 
 
c) Per incompliment d’alguna de les obligacions que preveu el present document o la 

legislació aplicable. 
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Quan hagi finalitzat l’acord de cessió, el cessionari traslladarà les peces d’art a la Diputació 
de Barcelona.  
 
Les peces hauran de ser retornades en el termini que indica el pacte quart d’aquest 
document. 
 
En cas de finalització sobrevinguda de l’acord de cessió per incompliment d’alguna de les 
parts, les despeses que això origini seran per compte i a càrrec de la part incomplidora. 
 
Onzè.- Esmenes, addendes i notificacions 
  
Qualsevol esmena o addenda al present document només serà vàlida si es realitza per 
escrit i la signen ambdues parts. A l’efecte de les notificacions que calgui fer, les parts 
assenyalen com a domicilis per a totes les comunicacions els que consten a 
l’encapçalament d’aquest document. Atesa la naturalesa jurídica de les parts, aquestes 
notificacions/comunicacions es practicaran per mitjans electrònics de conformitat amb el que 
estableix al respecte la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
Dotzè.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest document està constituït pels presents pactes i en allò no previst 
específicament es regirà per les normes aplicables de Dret administratiu. 
 
Tretzè.- Interpretació i solució de controvèrsies 
 
Les parts s’obliguen a complir i executar aquest acord de cessió d’ús temporal i gratuït sota 
el principi de bona fe, a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest 
document, per la qual cosa s’abstindran d’efectuar actes que lesionin injustificadament els 
interessos de l’altra part. 
 
Així mateix, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present acord. Això no obstant, si no fos possible arribar 
a una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència 
de la interpretació del present document o de l’execució de les obligacions que se’n deriven, 
se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
del seu fur propi si fos un altre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen electrònicament  
el present document. 
 
ANNEX I: DESCRIPCIÓ DE L’OBRA “RETRAT DE LA 
SENYORETA RAMONA PRADA” OBJECTE DE CESSIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AMB  
DESTÍ A LA SALA MODERNISTA DE L’EXPOSICIÓ  
PERMANENT DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA I 
REQUERIMENTS TÈCNICS 
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Dades de l’obra 
 
Nom/Títol: Retrat de la senyoreta Ramona Prada 
Autoria: Hermenegild Anglada Camarasa 
Datació: 1930 
Número de registre: 2432 
Tècnica/material: pintura a l’oli sobre tela 
Element complementari: marc 
Dimensions: 182 x 89 cm (190 x 98 cm emmarcat) 
 
Estat de conservació 
 
La Diputació de Barcelona es fa responsable de vetllar per la correcta conservació de l’obra 
exposada a les sales del Museu d’Art de Cerdanyola. Amb data 5 d’octubre de 2021 es va 
fer la darrera revisió de l’obra en la que es va determinar que actualment es troba en bon 
estat de conservació i no s’observa cap anomalia. L’obra presenta nombrosos clivellats ja 
detectats amb anterioritat, fruit dels empastaments de la tècnica pictòrica original, però es 
troben estables. Caldrà observar si en el futur es produeixen aixecaments de la capa 
pictòrica i/o llacunes. 
 
Condicions ambientals 
 
Clima: l’obra s’haurà de mantenir a una temperatura i humitat relativa constants i haurà 
d’estar allunyada de qualsevol font de fred o de calor. 
 

• Paràmetres de temperatura: 20º i 25º C (+-5 oscil·lació anual) 

• Paràmetres d’humitat relativa: 55 i 65% (+- 10% oscil·lació anual) 
 
Llum: l’obra no podrà ser exposada a la llum natural i es respectarà la intensitat de llum 
recomanada per a la conservació de pintura sobre tela. 
 

• Paràmetres de lux: 150-200 lux. 
 
El Museu d’Art de Cerdanyola haurà de dur a terme el control dels paràmetres establerts i 
facilitar a la Diputació de Barcelona un resum anual dels registres obtinguts. 
 
Manipulació 
 
Qualsevol actuació en l’obra, en el seu entorn o qualsevol canvi d’ubicació que es vulgui fer 
haurà de ser comunicada a la Diputació de Barcelona previ al canvi, que valorarà la 
necessitat d’enviar un correu al museu. Si s’hi observa qualsevol desperfecte o variació en 
el seu aspecte, o hi ha qualsevol incident caldrà notificar-ho urgentment i per escrit a la 
Diputació de Barcelona. 
 

La manipulació de l’obra haurà de ser realitzada per personal especialitzat en moviment 
d’obres d’art i sota la supervisió del conservador del Museu d’Art de Cerdanyola i el designat 
per la Diputació de Barcelona. 
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Transport i embalatge 
 

En el cas de retorn de la peça, el transport de l’obra des del Museu d’Art de Cerdanyola fins 
la sala de reserva de la Diputació de Barcelona ubicada, a data 2022, a les dependències 
de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de Montcada i Reixac al anirà a compte 
del museu, que haurà de respectar les condicions establertes per la Diputació de Barcelona. 
 

Desmuntatge 
 

En el cas del retorn de la peça, el Museu d’Art de Cerdanyola haurà de comunicar a la 
Diputació de Barcelona l’itinerari que farà l’obra des de la sortida del museu fins la sala de 
reserva de les dependències de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de 
Montcada i Reixac, i haurà de preveure possibles obstacles a fi de poder planificar 
conjuntament el procés de desembalatge, descàrrega, manipulació i retorn de l’objecte. 
 

Assegurança 
 

El cessionari s’obliga a contractar i mantenir vigent, per tota la durada del present  acord, 
una pòlissa en la modalitat “clau a clau” de renovació anual que cobreixi, sense franquícia i 
pel valor de taxació, tant la pèrdua com els desperfectes que puguin patir les obres, que 
actualment s’exhibeixen al Museu d’Art de Cerdanyola, per tota la durada de la cessió i fins 
al seu retorn a la Diputació de Barcelona, incloent el transports de tornada. Aquesta pòlissa 
també cobrirà qualsevol desplaçament al que hagi de ser sotmesa la peça d’art per a una 
millora del seu estat de conservació si s’escau, segons determinin els informes periòdics 
sobre el seu estat de conservació.  
 

La pòlissa haurà de preveure la indemnització total tant per pèrdua física de l’obra com per 
la seva eventual pèrdua de valor per desperfectes. El cessionari lliurarà a la Diputació de 
Barcelona una còpia de la pòlissa contractada, així com de les successives actualitzacions, 
renovacions i/o canvis de la pòlissa tan bon punt alguna d’aquestes circumstàncies hagi 
tingut lloc. 
 

El valor econòmic de l’obra a efectes d’assegurança, segons valor de mercat i el pactat amb 
l’Oficina de Patrimoni Cultural, sempre revisable, amb període de cobertura del 27 de maig 
de 2022 al 26 de maig de 2023 és de 150.000,00 €. 
  
Aquest valor pot variar segons preus de mercat i queda subjecte a noves taxacions si escau, 
amb la qual cosa caldria actualitzar la pòlissa i facilitar-la de nou a la Diputació de 
Barcelona.  
 

Seguretat  
 

L’obra ha d’estar exposada en sales equipades amb sistemes d’alarma adequats contra 
robatori i incendi, i estar sota vigilància les 24 hores del dia Les condicions de seguretat han 
de ser les següents: 
 

• Alarma connectada a central o policia en horari de tancament de públic. 
 

• Compliment de la normativa legal anti-incendis. Prohibició de fumar i de consumir 
begudes i aliment en les sales d’exposicions o llocs d’emmagatzematge de les obres. 

 

• Existència d’un pla d’emergència i d’evacuació. 
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ANNEX II: DESCRIPCIÓ DE L’OBRA “FIGURA FEMENINA D’ESQUENA” OBJECTE DE 
CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AMB DESTÍ A LA SALA 
NOUCENTISTA DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA I 
REQUERIMENTS TÈCNICS 
 
Dades de l’obra 
 
Nom/Títol: Figura femenina d’esquena 
Autoria: Dolors Anglada Sarriera (Lola Anglada) 
Datació: 1924 
Número de registre: 2346 
Tècnica/material: pintura a l’oli sobre tela 
Element complementari: marc 
Dimensions: 63 x 50 cm (74 x 61 cm emmarcat) 
 
Estat de conservació 
 
La Diputació de Barcelona es fa responsable de 
vetllar per la correcta conservació de l’obra 
exposada a les sales del Museu d’Art de 
Cerdanyola. Amb data 5 d’octubre de 2021 es va fer 
la darrera revisió de l’obra en la que es va 
determinar que actualment es troba en bon estat de conservació i no s’observa cap 
anomalia. L’obra presenta bon estat de conservació i no s’observa cap destensat de la tela. 
La làmina de protecció de policarbonat aplicada pel revers ha minimitzat els possibles 
moviments de la tela. Caldrà observar si es detecta la presència d’insectes xilòfags. 
 
Condicions ambientals 
 
Clima: l’obra haurà de mantenir una temperatura i humitat relativa constants i haurà d’estar 
allunyada de qualsevol font de fred o de calor. 
 

• Paràmetres de temperatura: 20º i 25º C (+-5 oscil·lació anual) 

• Paràmetres d’humitat relativa: 55 i 65% (+- 10% oscil·lació anual) 
 
Llum: l’obra no podrà ser exposada a la llum natural i es respectarà la intensitat de llum 
recomanada per a la conservació de pintura sobre tela. 
 

• Paràmetres de lux: 150-200 lux. 
 
El Museu d’Art de Cerdanyola haurà de dur a terme el control dels paràmetres establerts i 
facilitar a la Diputació de Barcelona un resum anual dels registres obtinguts. 
 
Manipulació 
 
Qualsevol actuació en l’obra, en el seu entorn o qualsevol canvi d’ubicació que es vulgui fer 
haurà de ser comunicada a la Diputació de Barcelona previ al canvi, que valorarà la 
necessitat d’enviar un correu al museu. Si s’hi observa qualsevol desperfecte o variació en 
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el seu aspecte, o hi ha qualsevol incident caldrà notificar-ho urgentment i per escrit a la 
Diputació de Barcelona. 
 
La manipulació de l’obra haurà de ser realitzada per personal especialitzat en moviment 
d’obres d’art i sota la supervisió del conservador del Museu d’Art de Cerdanyola i el designat 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Transport i embalatge 
 
En el cas de retorn de la peça, el transport de l’obra des del Museu d’Art de Cerdanyola fins 
la sala de reserva de la Diputació de Barcelona ubicada, a data 2022, a les dependències 
de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de Montcada i Reixac al anirà a compte 
del museu, que haurà de respectar les condicions establertes per la Diputació de Barcelona. 
 
Desmuntatge 
 
En el cas del retorn de la peça, el Museu d’Art de Cerdanyola haurà de comunicar a la 
Diputació de Barcelona l’itinerari que farà l’obra des de la sortida del museu fins la sala de 
reserva de les dependències de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de 
Montcada i Reixac, i haurà de preveure possibles obstacles a fi de poder planificar 
conjuntament el procés de desembalatge, descàrrega, manipulació i retorn de l’objecte. 
 
Assegurança 
 
El cessionari s’obliga a contractar i mantenir vigent, per tota la durada del present  acord, 
una pòlissa en la modalitat “clau a clau” de renovació anual que cobreixi, sense franquícia i 
pel valor de taxació, tant la pèrdua com els desperfectes que puguin patir les obres, que 
actualment s’exhibeixen al Museu d’Art de Cerdanyola, per tota la durada de la cessió i fins 
al seu retorn a la Diputació de Barcelona, incloent el transports de tornada. Aquesta pòlissa 
també cobrirà qualsevol desplaçament al que hagi de ser sotmesa la peça d’art per a una 
millora del seu estat de conservació si s’escau, segons determinin els informes periòdics 
sobre el seu estat de conservació.  
 
La pòlissa haurà de preveure la indemnització total tant per pèrdua física de l’obra com per 
la seva eventual pèrdua de valor per desperfectes. El cessionari lliurarà a la Diputació de 
Barcelona una còpia de la pòlissa contractada, així com de les successives actualitzacions, 
renovacions i/o canvis de la pòlissa tan bon punt alguna d’aquestes circumstàncies hagi 
tingut lloc. 
 
El valor econòmic de l’obra a efectes d’assegurança, segons valor de mercat i el pactat amb 
l’Oficina de Patrimoni Cultural, sempre revisable, amb període de cobertura del 27 de maig 
de 2022 al 26 de maig de 2023 és de 3.500,00 €. 
  
Aquest valor pot variar segons preus de mercat i queda subjecte a noves taxacions si escau, 
amb la qual cosa caldria actualitzar la pòlissa i facilitar-la de nou a la Diputació de 
Barcelona.  
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Seguretat  
 
L’obra ha d’estar exposada en sales equipades amb sistemes d’alarma adequats contra 
robatori i incendi, i estar sota vigilància les 24 hores del dia. Les condicions de seguretat han 
de ser les següents: 
 

• Alarma connectada a central o policia en horari de tancament de públic. 
 

• Compliment de la normativa legal anti-incendis. Prohibició de fumar i de consumir 
begudes i aliment en les sales d’exposicions o llocs d’emmagatzematge de les obres. 

 

• Existència d’un pla d’emergència i d’evacuació. 
 
ANNEX III: DESCRIPCIÓ DE L’ESCULTURA “NU FEMENÍ / NU DEL BLAU” OBJECTE 
DE CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AMB DESTÍ A LA SALA 
NOUCENTISTA DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA I 
REQUERIMENTS TÈCNICS 
 
Dades de l’obra 
 
Nom/Títol: Nu femení / Nu del blau 
Autoria: Josep Viladomat Massanas 
Datació: 1935 - 1936 
Número de registre: 2692 
Tècnica/material: fosa en bronze  
Dimensions: 68 x 25 x 18 cm 
 
Estat de conservació 
 
La Diputació de Barcelona es fa responsable de vetllar per 
la correcta conservació de l’obra exposada a les sales del 
Museu d’Art de Cerdanyola. Amb data 7 de setembre de 
2022 la tècnica-conservadora-restauradora informa que la 
peça es troba en bon estat de conservació malgrat 
presenta alguna pàtina imitant la corrosió del bronze i 
alguna presència de pols acumulada en els petits racons 
que a simple vista no s’aprecien. 
 
Condicions ambientals 
 
Clima: l’obra haurà de mantenir una temperatura i humitat relativa constants i haurà d’estar 
allunyada de qualsevol font de fred o de calor. 
 

• Paràmetres de temperatura: 18º i 20º C (+-5 oscil·lació anual) 

• Paràmetres d’humitat relativa: 50 i 55% (+- 10% oscil·lació anual) 
 
Llum: l’obra no podrà ser exposada a la llum natural i es respectarà la intensitat de llum 
recomanada per a la conservació de pintura sobre tela. 
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• Paràmetres de lux: 150-200 lux. 
 
El Museu d’Art de Cerdanyola haurà de dur a terme el control dels paràmetres establerts i 
facilitar a la Diputació de Barcelona un resum anual dels registres obtinguts. 
 
Manipulació 
 
Qualsevol actuació en l’obra, en el seu entorn o qualsevol canvi d’ubicació que es vulgui fer 
haurà de ser comunicada a la Diputació de Barcelona previ al canvi, que valorarà la 
necessitat d’enviar un correu al museu. Si s’hi observa qualsevol desperfecte o variació en 
el seu aspecte, o hi ha qualsevol incident caldrà notificar-ho urgentment i per escrit a la 
Diputació de Barcelona. 
 
La manipulació de l’obra haurà de ser realitzada per personal especialitzat en moviment 
d’obres d’art i sota la supervisió del conservador del Museu d’Art de Cerdanyola i el designat 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Transport i embalatge 
 
En el cas de retorn de la peça, el transport de l’obra des del Museu d’Art de Cerdanyola fins 
la sala de reserva de la Diputació de Barcelona ubicada, a data 2022, a les dependències 
de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de Montcada i Reixac al anirà a compte 
del museu, que haurà de respectar les condicions establertes per la Diputació de Barcelona. 
 
Desmuntatge 
 
En el cas del retorn de la peça, el Museu d’Art de Cerdanyola haurà de comunicar a la 
Diputació de Barcelona l’itinerari que farà l’obra des de la sortida del museu fins la sala de 
reserva de les dependències de Cultura de la Plataforma de Distribució Logística de 
Montcada i Reixac, i haurà de preveure possibles obstacles a fi de poder planificar 
conjuntament el procés de desembalatge, descàrrega, manipulació i retorn de l’objecte. 
 
Assegurança 
 
El cessionari s’obliga a contractar i mantenir vigent, per tota la durada del present  acord, 
una pòlissa en la modalitat “clau a clau” de renovació anual que cobreixi, sense franquícia i 
pel valor de taxació, tant la pèrdua com els desperfectes que puguin patir les obres, que 
actualment s’exhibeixen al Museu d’Art de Cerdanyola, per tota la durada de la cessió i fins 
al seu retorn a la Diputació de Barcelona, incloent el transports de tornada. Aquesta pòlissa 
també cobrirà qualsevol desplaçament al que hagi de ser sotmesa la peça d’art per a una 
millora del seu estat de conservació si s’escau, segons determinin els informes periòdics 
sobre el seu estat de conservació.  
 
La pòlissa haurà de preveure la indemnització total tant per pèrdua física de l’obra com per 
la seva eventual pèrdua de valor per desperfectes. El cessionari lliurarà a la Diputació de 
Barcelona una còpia de la pòlissa contractada, així com de les successives actualitzacions, 
renovacions i/o canvis de la pòlissa tan bon punt alguna d’aquestes circumstàncies hagi 
tingut lloc. 
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El valor econòmic de l’obra a efectes d’assegurança, segons valor de mercat i el pactat amb 
l’Oficina de Patrimoni Cultural, sempre revisable, amb període de cobertura del 27 de maig 
de 2022 al 26 de maig de 2023 és de 3.000,00 €. 
  
Aquest valor pot variar segons preus de mercat i queda subjecte a noves taxacions si escau, 
amb la qual cosa caldria actualitzar la pòlissa i facilitar-la de nou a la Diputació de 
Barcelona.  
 
Seguretat  
 
L’obra ha d’estar exposada en sales equipades amb sistemes d’alarma adequats contra 
robatori i incendi, i estar sota vigilància les 24 hores del dia. Les condicions de seguretat han 
de ser les següents: 
 

• Alarma connectada a central o policia en horari de tancament de públic. 
 

• Compliment de la normativa legal anti-incendis. Prohibició de fumar i de consumir 
begudes i aliment en les sales d’exposicions o llocs d’emmagatzematge de les obres. 

 

• Existència d’un pla d’emergència i d’evacuació.” 
 

Tercer. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització 
d’aquest acord de cessió i per a quantes actuacions se’n derivin. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisis social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0013039).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 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 (endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). 
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2. Posteriorment, en sessió de data 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, aprova la inclusió de nous recursos en la convocatòria del 
Catàleg 2021 i autoritza la despesa que es destinarà (AJG 460/21), entre els quals, 
s’inclou aquest fons de prestació.    

 
3. Per acord de la Junta de Govern núm. 543 de data 16 de setembre de 2021 es van 

aprovar les concessions del fons de prestació Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisi sanitària de la Covid-19, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
4. El pressupost total destinat a aquest recurs econòmic és de cent mil euros 

(100.000,00 €), i d’acord amb el règim de gestió establert en el punt 3 de l’acord 
tercer, el pagament s’efectua prèvia presentació de la justificació de les despeses 
de l’actuació. 

 
5. El termini per a l’execució de l’esmentada actuació és anual entre l’1 de gener de 

2021 i el 31 de desembre de 2021, i la data màxima per presentar les justificacions 
el 30 d’abril de 2022.  

 
6. Transcorregut el termini de justificació de despeses, en data 8 de juliol de 2022 

s’aprova per decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona, núm. 8710/22 la liquidació provisional, i a l’empara de 
l’article 36 del règim, s’habilita un període d’audiència de quinze dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, a fi que 
els ens locals afectats per la liquidació provisional presentin la justificació pendent 
i/o les al·legacions que estimin pertinents, amb l’advertiment que transcorregut 
l’esmentat termini sense presentar la liquidació requerida es durà a terme la 
liquidació definitiva i la revocació de l’ajut no justificat. 

 
7. Finalitzat aquest període d’audiència cap dels ens afectats han presentat ni 

justificació ni al·legacions, per tant, es proposa la revocació definitiva dels ajuts 
concedits: 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 

Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa a la liquidació de la convocatòria dels 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona.  

 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

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

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2022, sobre 
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nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
1388/22, de 14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació Equitat 
educativa: impuls als serveis comarcals davant la crisis social i sanitària de la COVID-
19, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, d’acord l’establert a l’apartat segon de la resolució.  
 
Segon. APROVAR definitivament la revocació total d’aquests ajuts als ens locals que 
s’indiquen a continuació, per manca de justificació:  
 

Ens NIF 
Import 

concedit 

Import 
revocació 

final 
Codi XGL  

Op. Comp. 
Ajustament 

de valor 

Consell Comarcal 
d’Osona  

P5800015I 8.328,49 € 8.328,49 € 21/Y/312604 2203901976 

Consell Comarcal del 
Maresme  

P5800008D 9.841,76 € 9.841,76 € 21Y/312606  2203901977 

Consell Comarcal del 
Garraf  

P5800020I 8.280,21 € 8.280,21 € 21/Y/312607  2203901978 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat  

P5800011H  11.761,77 € 11.761,77 € 21/Y/312609  2203901979 

  TOTAL 38.212,23 €  
 

 
Tercer. REDUIR la despesa disposada d’acord amb els ajustaments de valor indicats 
al resolutiu segon, en la quantia de trenta-vuit mil dos-cents dotze euros amb vint-i-tres 
cèntims (38.212,23 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46589 del 
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022.  
 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de trenta-vuit mil dos-cents dotze 
euros amb vint-i-tres cèntims (38.212,23 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/46589, del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb l’operació comptable A 2102000370, condicionat a la comptabilització dels 
ajustaments de valor relacionats a l’acord segon.  
 
Cinquè. COMUNICAR les revocacions d’aquests ajuts a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).  
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Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals relacionats a l’apartat segon 
d’aquesta resolució.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis Socials 
 

35.- 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 núm. 202120205120012303, a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193).- 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, núm. 53, de data 25 

de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria (núm. 202120205120012303) que 
incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social 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 2021. 
 

Aquesta convocatòria va ser aprovada abans que el Ple de la Diputació, en la 
sessió de data 29 d’abril de 2021, aprovés el canvi de denominació de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, que passà a anomenar-se Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social. En conseqüència, totes les referències efectuades a l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar en la convocatòria aprovada s’han d’entendre 
efectuades a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, així com també succeeix 
respecte de la Gerència de Serveis Socials, anteriorment denominada Gerència de 
Benestar Social. 

 
2. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb data 29 de 

juliol de 2021, es va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada (AJG 515/2021). 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de 

gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. A la base 23 de les referides Bases 
reguladores de la convocatòria, s’indicà que el termini de justificació de les 
subvencions s’inicià el 10 de gener de 2022 i finalitzà el 3 de març de 2022. Alhora, 
s’establí un període de justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2021, per 
aquells supòsits en què el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui 
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totalment executat abans de la finalització del període d’execució (31 de desembre 
de 2021). 

 
4. Un cop finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de 

Serveis Socials i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es van enviar 
requeriments a les entitats que no havien presentat la corresponent justificació, amb 
l’advertiment que en cas de no presentar la justificació de la subvenció en el termini 
de quinze dies hàbils atorgat a tal fi, es revocaria la subvenció inicialment 
concedida. 

 
5. Revisades les justificacions presentades i detectades mancances en alguna d’elles, 

des de la Gerència de Serveis Socials i la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania es va enviar el corresponent requeriment d’esmena, atorgant un termini 
de deu dies hàbils per tal d’esmenar-les tot advertint que transcorregut aquest 
termini, si no es presentava l’esmena, es revocaria la subvenció. 

 
6. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al 

pressupost de l’exercici 2022 com a romanent, i que les entitats relacionades a la 
part dispositiva no han cobrat cap import avançat llevat d’una entitat, el Comitè 
Català de Representats de Persones amb Discapacitat, (COCARMI), respecte de la 
qual caldrà fer la reclamació de reintegrament de l’import avançat, si s’escau. 

 
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. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 202120205120012303, així com la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (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. De conformitat amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de 
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febrer i publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022.  

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment la revocació de les subvencions concedides per l’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis Socials i Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc de la convocatòria núm. 
202120205120012303, a les següents entitats i pels motius que tot seguit es 
relacionen: 
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Beneficiari NIF 
Actuació 

subvencionada 
Import 

concedit 

Import 
avançat "a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària 

Núm.doc./p. 
Motiu 

revocació 

ASSOCIACIÓ DE 
TREBALLADORS 
PAKISTANESOS 

G62462650 
Apoderament de la 
Dona Immigrada 
Pakistanesa 

 
1.988,58 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
1.988,58 € 

 
G/60000/23100/48902 

 
2103002513/261 

 
Justificació NO 
presentada 

COMITÈ CATALÀ DE 
REPRESENTANTS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
(COCARMI) 

G61987624 

Programa del 
moviment 
associatiu de la 
discapacitat i la 
diversificació de 
fonts de 
finançament 

 
1.034,45 € 

 
724,11 

 
0,00 € 

 
1.034,45 € 

 
G/60000/23100/48902 

 
2103002513/311 

 
Justificació NO 
presentada 

L'OLIVERA F25014176 
Acompanyament 
Inserció Laboral 
Can Calopa 

 
1.018,78 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
1.018,78 € 

 
G/60000/23100/48902 

 
2103002513/335 

 
Justificació NO 
presentada 

BOREAL 
COMUNICACIÓ 
ACCESSIBLE 

F01877232 
Projecte social en 
Llengua de Signes 
Catalana 

1.034,45 € 0,00 € 0,00 € 1.034,45 € G/60000/23100/48902 2103002513/294 
Esmena NO 
presentada 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL LA 
QUINTA PATA 

G65212938 
Microhistories 
Migrants -10 anys- 

1.905,69 € 0,00 € 

 
0,00 € 1.905,69 € G/60000/23110/48900 2103002709/97 

Justificació NO 
presentada 

ASSOCIACIO 
EUROPA SENSE 
MURS 

G67286732 

Sorela, 
acompanyament a 
dones migrants 
treballadores de la 
llar 

1.878,07 € 0,00 € 

 
 

0,00 € 1.878,07 € G/60000/23110/48900 2103002709/120 
Justificació NO 
presentada 

FUNDACIÓ 
CATALUNYA 
VOLUNTÀRIA 

G64729056 
Fent també s'aprèn 
-Fem campanyes 

1.341,69 € 0,00 € 

 
0,00 € 1.341,69 € G/60000/23110/48900 2103002709/153 

Justificació NO 
presentada 
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Beneficiari NIF 
Actuació 

subvencionada 
Import 

concedit 

Import 
avançat "a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària 

Núm.doc./p. 
Motiu 

revocació 

DID: DINAMITZACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ PER 
A LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

G64101926 

Coeducació i 
prevenció de les 
violències 
masclistes en 
entorns educatius 

1.362,33 € 0,00 € 

 
 

0,00 € 1.362,33 € G/60000/23110/48900 2103002709/169 
Justificació NO 
presentada 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
SONARA 

G65139917 

Laiapp, ruta 
d'escultures virtuals 
de dones 
inspiradores 

1.362,33 € 0,00 € 
 

0,00 € 
1.362,33 € G/60000/23110/48900 2103002709/170 

Justificació NO 
presentada 

CASAL LAMBDA G08952939 
Projecte d’atenció 
al col·lectiu LGTBI+ 

4.735,57 € 0,00 € 
 

0,00 € 
4.735,57 € G/60000/23110/48900 2103002709/23 

Esmena NO 
presentada 

ASSOCIACIO DE 
JOVES GITANOS DE 
GRACIA 

G65777104 

Promoció de la 
igualtat i 
interculturalitat dins 
i fora de l´àmbit 
escolar a traves de 
l'educació i 
formació sobre el 
antigitanisme i 
drets humans. 
Construïm Xarxa 
per no a 
Discriminació. 

2.849,29 € 0,00 € 

 
 
 
 
 

0,00 € 2.849,29 € G/60000/23110/48900 2103002709/64 
Esmena NO 
presentada 

ASSOCIACIO DE 
DONES 
MARROQUINES I 
CATALANES 

G66702838 
La Dona marroquí i 
violència de gènere 

1.362,33 € 0,00 € 

 
0,00 € 1.362,33 € G/60000/23110/48900 2103002709/141 

Esmena NO 
presentada 

  TOTAL: 21.873,56 € 724,11 € 0,00 € 
 

21.873,56 €     
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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 les entitats afectades presentin les 
al·legacions que estimin pertinents, amb l’advertiment que de no fer-ho es durà a 
terme la revocació definitiva de les subvencions no justificades i s’exigirà el 
reintegrament de l’import avançat, si s’escau. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, 
atorgats en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, a diversos ajuntaments (Exp. 
núm. 2021/229).- 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 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 (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). L’article 4 del règim del Catàleg 2021 disposa que 
els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació. 
Aquests últims són transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern d’11 de març de 2021 (AJG 91/2021), 

s’aproven les concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19”, on figuren els recursos següents: 

 

ENS LOCALS NIF CODI XGL 
IMPORT 

CONCEDIT 
OPERACIÓ POSICIÓ 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 21/Y/298242 2.972,00 € 2103000399 2 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/Y/298236 2.972,00 € 2103000399 8 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 21/Y/298233 2.972,00 € 2103000399 11 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 21/Y/298210 4.000,00 € 2103000399 34 
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ENS LOCALS NIF CODI XGL 
IMPORT 

CONCEDIT 
OPERACIÓ POSICIÓ 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 21/Y/298204 2.972,00 € 2103000399 40 

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D 21/Y/298198 2.972,00 € 2103000399 46 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 21/Y/298197 4.000,00 € 2103000399 47 

Ajuntament 
Premià de Dalt 

P0823000E 21/Y/298195 2.972,00 € 2103000399 49 

Ajuntament de 
Sant Joan 

Despí 
P0821600D 21/Y/298181 4.000,00 € 2103000399 63 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 21/Y/298178 4.000,00 € 2103000399 66 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 21/Y/298168 2.972,00 € 2103000399 76 

Ajuntament de 
Vilassar de 

Mar 
P0821700B 21/Y/298162 4.000,00 € 2103000399 82 

 
3. Consta a l’expedient que l’import concedit ha estat atorgat als diferents ajuntaments 

i s’ha fet el corresponent pagament avançat.  
 
4. En data 31 de desembre de 2021 va finalitzar el termini d’execució anual i la 

justificació final va finalitzar el 30 d’abril de 2022. El 30 de maig de 2022 es va 
requerir als ens destinataris que no havien presentat la documentació justificativa 
correcta i complerta per tal que en el termini de 15 dies hàbils presentessin les 
justificacions pendents o esmenessin les que contenien defectes, amb l’advertiment 
que, en cas de no fer-ho, s’iniciaria el procediment per a la revocació de l’ajut. 

 
5. Aquest termini va finalitzar en data de 21 de juny de 2022, sense que els ens 

esmentats a l’apartat primer hagin atès el requeriment. Per tant, es va procedir a la 
revocació inicial del recurs, per mitjà del decret núm. 8871 de la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, de 13 de juliol de 2022, i es va 
habilitar un termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació per tal que l’ens pogués al·legar el que estimés pertinent. 

 
6. Atès que no s’ha rebut cap al·legació dins del termini. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 5 del punt resolutiu de quart del dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de l’11 de març de 2021, pel qual s’aproven les concessions 
del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la 
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COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (AJG 91/2021). 

 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 

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

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern la 
liquidació dels fons de prestació derivats de catàlegs de servei, quan comporti 
revocació de recursos.  

 
5. En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 

l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència 
en salut pública local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, 
atorgats en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

ENS NIF 
Núm. 
PMT 

CODI XGL 
Import 

Avançat 
(EUR) 

Import 
no 

justificat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament 
d'Arenys 
de Mar 

P0800600I 202120036448 21/Y/298242 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 202120036463 21/Y/298236 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de 

Canovelles 
P0804000H 202120036469 21/Y/298233 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de 

Martorell 
P0811300C 202120036527 21/Y/298210 4.000,00  4.000,00  4.000,00  
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ENS NIF 
Núm. 
PMT 

CODI XGL 
Import 

Avançat 
(EUR) 

Import 
no 

justificat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament 
de Montgat 

P0812500G 202120036541 21/Y/298204 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de Piera 

P0816000D 202120036708 21/Y/298198 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de Pineda 

de Mar 
P0816200J 202120036706 21/Y/298197 4.000,00  4.000,00  4.000,00  

Ajuntament 
Premià de 

Dalt 
P0823000E 202120036703 21/Y/298195 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de Sant 

Joan Despí 
P0821600D 202120036677 21/Y/298181 4.000,00  4.000,00  4.000,00  

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 202120036671 21/Y/298178 4.000,00  4.000,00  4.000,00  

Ajuntament 
de 

Vallirana 
P0829600F 202120036651 21/Y/298168 2.972,00  2.972,00  2.972,00  

Ajuntament 
de Vilassar 

de Mar 
P0821700B 202120036567 21/Y/298162 4.000,00  4.000,00  4.000,00  

 
Segon. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en l’anterior apartat 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. 

 
Tercer. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, 
atorgats en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, als Ajuntaments de Cornellà de 
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Llobregat, El Prat de Llobregat i Mollet del Vallès (Exp. núm. 2021/229).- 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 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 (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). L’article 4 del règim del Catàleg 2021 disposa que 
els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació. 
Aquests últims són transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. 

 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern d’11 de març de 2021 (AJG 91/2021), 

s’aproven les concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19”, on figuren els recursos següents: 

 

ENS LOCALS NIF CODI XGL 
IMPORT 

CONCEDIT 
OPERACIÓ POSICIÓ 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 21/Y/298226 4.500,00 € 21030009399 18 

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G 21/Y/298196 4.500,00 € 21030009399 48 

Ajuntament de 
Mollet del 

Vallès 
P0812300B 21/Y/298206 4.500,00 € 21030009399 38 

 
3. Consta a l’expedient que l’import concedit ha estat atorgat als diferents ajuntaments 

i s’han realitzat els corresponents pagaments avançats.  
 

4. L’acord quart del dictamen esmentat, disposa, al punt 1, en relació amb 
l’acceptació, el següent:   

 
“(...) 

 
Finalitzat el termini d’acceptació, es proposa que les quanties no acceptades 
expressament o a les que s’hagin renunciat, es puguin redistribuir entre els 
municipis de més de 75.000 habitants, fins a un màxim de 7.000 euros per ens. Si 
hi hagués quantia sobrant una vegada aplicat aquest criteri, es distribuirà entre els 
ajuntaments d’entre 50.000 i 75.000 habitants”. 
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Així mateix, el punt 3 de l’apartat quart, relatiu al pagament, disposa el següent:  
 
“(...) 
 
Els pagaments derivats dels increments dels ajuts fruit de la redistribució dels 
recursos no acceptats i de les renúncies es realitzaran prèvia presentació de la 
justificació corresponent”. 

 
5. Per decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 

núm. 5755 de l’1 de juny de 2021 (D 5755/2021), s’accepten unes renúncies 
expresses i tàcites i s’aprova la concessió de la suplementació per redistribució 
d’uns ajuts atorgats en el marc del fons de prestació “Plans de contingència en salut 
pública local per a fer front a la COVID-19”, d’on resulten les redistribucions 
següents entre d’altres:  
 

Ens Habitants NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
Euros 

Increment 
Euros 

Increment 
definitiu 
Euros 

Ajuntament 
de Cornellà 
de Llobregat 

89.936 P0807200A 21/Y/298226 4.500,00 2.500,00 7.000,00 

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

65.385 P0816800G 21/Y/298196 4.500,00 2.500,00 7.000,00 

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

51.600 P0812300B 21/Y/298206 4.500,00 2.500,00 7.000,00 

 
6. Les suplementacions indicades, es determina al Decret esmentat que s’han de 

pagar prèvia presentació de la justificació corresponent. 
 
7. En data 31 de desembre de 2021 va finalitzar el termini d’execució anual i la 

justificació final va finalitzar el 30 d’abril de 2022. El 30 de maig de 2022 es va 
requerir als ens destinataris que no havien presentat la documentació justificativa 
correcta i completa per tal que en el termini de 15 dies hàbils presentessin les 
justificacions pendents o esmenessin les que contenien defectes, amb l’advertiment 
que, en cas de no fer-ho, s’iniciaria el procediment per a la revocació de l’ajut. 

 
8. Aquest termini va finalitzar en data de 21 de juny de 2022, sense que els ens 

esmentats a l’apartat primer hagin atès el requeriment. Per tant, es va procedir a la 
revocació inicial del recurs, per mitjà del decret núm. 8871 de la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, de 13 de juliol de 2022  
(D 8871/2022), i es va habilitar un termini de quinze dies a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació per tal que l’ens pogués al·legar el que 
estimés pertinent. 
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9. Atès que no s’ha rebut cap al·legació dins del termini. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’apartat 5 del punt resolutiu de quart  del dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de l’11 de març de 2021, pel qual s’aproven les concessions 
del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la 
COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (AJG 91/2021). 

 

2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

3. L’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, 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. Igualment, l’apartat 4.1.5 a) de l’esmentada Refosa 1/2022, atribueix a les 
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern la 
liquidació dels fons de prestació derivats de catàlegs de servei, quan comporti 
revocació de recursos.  

 

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

RESOLUCIÓ 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència 
en salut pública local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, 
atorgats en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens NIF Núm. PMT Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUROS) 

Import 
pagament 
avançat a 
reintegrar 
(EUROS) 

Increment 
(EUROS) 

Import no 
justificat 
(EUROS) 

Ajuntament 
de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 202120036490 21/Y/298226 4.500,00 4.500,00 2.500,00 7.000.00 

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 202120036704 21/Y/298196 4.500,00 4.500,00 2.500,00 7.000,00 

Ajuntament 
de Mollet del 

Vallès 
P0812300B 202120036536 21/Y/298206 4.500,00 4.500,00 2.500,00 7.000,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. REDUIR la despesa disposada en la quantia que seguidament s’establirà, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46280 de l’exercici 2022. 

 

Ens NIF 
Import reduït 

(EUROS) 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 2.500,00 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 2.500,00 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 2.500,00 

 
Tercer. REDUIR la despesa autoritzada per l’import de set mil cinc-cents euros 
(7.500 €), condicionada a la comptabilització de la reducció expressada a l’acord 
anterior. 

 
Quart. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en aquest apartat 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. 

 

Ens NIF 
Import pagament 

avançat a reintegrar 
(EUROS) 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 4.500,00 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 4.500,00 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 4.500,00 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president accidental aixeca la 
sessió essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquest i pel secretari accidental que en dona fe.  
 


