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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
El 10 de novembre 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 presidenta accidental la 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), i amb 
l’assistència del vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
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), senyora Pilar Díaz 
Romero (PSC-CP), senyors Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), Valentí Junyent Torras (JUNTS), senyora Alba Barnusell 
Ortuño (PSC-CP) i el diputat i la diputada amb veu però sense vot següents: senyor 
Salvador Tovar Funes (Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), el 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), les diputades 
senyores Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), Laura Pérez Castaño (ECG) i els diputats senyors Josep 
Monràs i Galindo (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió per la presidenta accidental, i acreditada l’existència de quòrum, 
s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es 
transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 325/2022, de 3 
d’octubre, dictada en el procediment abreujat núm. 407/2018-b, interposat pel 
senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 12 de 
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juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta 
corporació presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/019290). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, núm. 40/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 15 de juny de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació que denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0000614). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 89/2022, de 6 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 2/2019-B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda 
promoguda contra la resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret de 15 de juny de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005112). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 20/2022, de 23 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-D, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda 
contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per 
la recurrent (Exp. núm. 2019/0007688). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 81/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra la resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0012526). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 49/2022, de 12 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2019-D, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial, de la demanda promoguda contra el Decret 
de 6 de juny de 2019, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició 
formulat envers la resolució de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la 
recurrent (Exp. núm. 2020/0000126). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 188/2022, de 23 de 
juny, dictada en el procediment abreujat núm. 398/2019-B, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda contra la desestimació presumpta 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada, en què se sol·licitava 
una indemnització pels danys derivats de l’exclusió de la borsa de treball 
(convocatòria S-02/18) de la qual formava part el recurrent (Exp. núm. 
2019/0021400). 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, núm. 250/2022, de 20 de 
juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat pel senyor 
XXX i MAPFRE, SA, en desestimar la demanda de responsabilitat patrimonial 
promoguda pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 
2019, a la carretera BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor XXX, va 
relliscar amb la seva motocicleta a causa de l’existència de grava a la calçada, 
va caure a terra i seguidament va envair el carril contrari, topant contra la 
motocicleta conduïda pel senyor YYY que circulava en el sentit contrari de la 
circulació (Exp. núm. 2022/0000230). 
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10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, núm. 40/2022, en declarar la 
responsabilitat penal i civil del senyor XXX, que ha d’indemnitzar la corporació en 
concepte de responsabilitat civil en la quantitat de 285,10 euros, pels 
desperfectes causats a la tanca de la carretera BV-5001, en el punt quilomètric 
6+500, en el terme municipal de Montcada i Reixac, titularitat d’aquesta 
corporació (Exp. núm. 2021/0017821). 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 109/2022, de 4 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 271/2021-M1, interposat per la 
senyora XXX, en estimar la demanda promoguda contra el Decret de 25 de març 
2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, que desestimava la petició de la recurrent d'abonament de 
vacances, en el sentit de declarar que la corporació ha d’abonar-li l’import d’un 
dia de treball (Exp. núm. 2021/0019658). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13204/2022, de 19 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 353/2021-J, interposat pel senyor 
XXX i ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el Decret de 
la Presidència núm. 7219/2021, d’1 de juliol, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels fets derivats de l’accident de trànsit de 
12 de gener de 2019 a causa, segons s’afirma, de sorra i grava a la calçada 
(Exp. núm. 2021/0019674). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12182/2022, de 29 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 306/2021-V, 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES S.A. I ODNINSTAL, S.L., contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de gener de 
2020 a causa del despreniment de pedres des d’un talús confrontant de la via 
(Exp. núm. 2022/0004747). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10842/2022, de 2 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2022-C, interposat per la 
senyora XXX, contra el Decret 3071/2022, de 21 de març ,del diputat delegat de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, pel qual es van imposar a 
la part recurrent dos sancions de sis i quatre mesos, de suspensió de funcions, 
amb pèrdua de les retribucions corresponents (Exp. núm. 2022/0014572). 
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15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10841/2022, de 2 de setembre, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 14 de Barcelona en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 473/2022-B, interposat per la senyora XXX contra la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), UMIVALE ACTIVA mútua col·laboradora amb la Seguretat Social 
núm. 3 i la Diputació de Barcelona, sobre determinació de contingència (Exp. 
núm. 2022/0016351). 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837/2022, de 2 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona en el procediment ordinari núm. 487/2021-E, interposat per 
l’Ajuntament de Sabadell contra: a) l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de 13 de maig de 2021, que aprovà la liquidació definitiva del 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), i el 
reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa 
a favor de diversos ens; b) Acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 
2021 pel qual es desestimà el requeriment previ presentat per l’Ajuntament de 
Sabadell contra dita liquidació definitiva; i c) la prèvia desestimació presumpta 
del requeriment previ (Exp. núm. 2022/0019203). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quina Barcelona 
coneixes tu?» (Exp. núm. 2022/1817). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit ,de Caixa d’import 110.000 €, a l'Ajuntament de Calders, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició directa de l'immoble "La Fàbrica", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024288). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.224,49 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Millora Clavegueram Ametlla”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024424). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.929,38 €, a l'Ajuntament de 
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Casserres, per a finançar l'actuació local “Edifici de Serveis Tennis i Pàdel”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024428). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament d’El Bruc, per a 
finançar l'actuació local “Pavimentació i accessos a Montserrat Parc i Bruc 
residencial”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0024225). 

 
22. LLIÇÀ DE VALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.00 €, a l'Ajuntament de Lliçà de 
Vall, per a  finançar l'actuació local “Reurbanització plaça de la Vila”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024751). 

 
23. NAVARCLES. 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 Navarcles, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició parcel·la DRESCA”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024307). 

 
24. SANT SADURNÍ D'ANOIA. 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 Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Projecte 
asfaltat via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0024401). 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 13.402,74 €, a l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0023771).  

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

béns mobles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa a l’Inventari de 
Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. 
núm. 2022/18211). 

 
Subdirecció de Logística 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 20 
factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, 
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vinculades als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de 
subministrament gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
(Exp. núm. 2022/0000005). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

d’execució de restauració de la claraboia i de reparació de la xarxa d’aigües 
plujanes a l’edifici del Rellotge del Recinte Escola Industrial”, amb un pressupost 
total de 808.404,36 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (Exp. núm. 2019/0015502). 

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

“Projecte d’instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al Recinte Mundet”, amb 
un pressupost total de 310.898,10 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2021/0006301). 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte per a la 

substitució de les calderes de l’edifici Serradell Trabal al Recinte Mundet”, amb 
un pressupost total de 87.656,38 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2022/0016339). 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització del 

“Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, aprovat 
per acords núm.153 i 521 de la Junta de Govern de 31 de març i 14 de juliol de 
2022, respectivament, amb un pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, 
dividit en els lots següents: Lot 1. Obra civil amb un import de 12.737.547,97 € i 
Lot 2. Instal·lacions amb un import de 6.728.011,58 € (Exp. núm. 2018/3473). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

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

conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Localret, pel qual s’acorda la realització, la coordinació i el seguiment dels 
estudis de provisió de banda ampla al territori, estudis que tenen per destinataris 
24 ajuntaments de la província de Barcelona, atorgats en el marc del Catàleg de 
Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres projectes 
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d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
per als ens locals de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 2022/00020331). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
33. 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 
Santa Maria de Martorelles, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-5006 (tram barri 
Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria de Martorelles” (Exp. 
núm. 2019/20309). 

 
34. 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 
Montesquiu, relatiu a les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de 
vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu” (Exp. núm. 
2020/9074). 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Polinyà, formalitzat en data 27 de març de 2022, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 
amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1421, des del PK 0+000 
fins el PK 1+155 (Exp. núm. 2017/8305). 

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

projecte constructiu “Millora de la carretera BV‐4243 dels Rasos de Peguera. 
Tram: PK 0+000 al PK 3+475. TTMM de Berga i Castellar del Riu”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7023). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Alzina del Sal·lari, al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de 
Catalunya (Exp. núm. 2022/0023099).  
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reajustament pressupostari de diferents partides pressupostàries del Programa 
sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima (Exp. núm. 
2022/0014299). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu 
àmbit d’actuació a la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 
2022, per un import total de 178.239,93 € (Exp. núm. 2022/17460). 

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

del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre d’Estudis Beguetans i 
l’estimació del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre Social Ribetà 
de Sant Pere de Ribes contra l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió 
de 14 de juliol de 2022, en el marc de la convocatòria de subvencions número 
202220225120013133, mitjançant concurrència competitiva, per a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals 
sense finalitat de lucre (Exp. núm. 2022/2219). 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord 

adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 30 de juny de 2022, mitjançant el 
qual es va resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i 
projectes per al desenvolupament cultural local”, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb motiu d‘un canvi en el 
règim d’actuació inicialment previst en relació amb diversos recursos que 
finalment seran prestats amb mitjans propis (Exp. núm. 2022/13063). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2022.- Per 
la presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 27 d’octubre 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 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 325/2022, de 3 
d’octubre, dictada en el procediment abreujat núm. 407/2018-b, interposat pel 
senyor XXX, en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 12 de 
juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta 
corporació presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/019290).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent:  
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per Sentència núm. 
325/2022, de 3 d’octubre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 407/2018-B, ha 
desestimat la demanda promoguda pel senyor XXX contra el Decret de 12 de juliol de 
2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució 
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent. 
 
El senyor XXX interessava la percepció del premi o millora pels anys de servei 
previstos en l'article 30 de l'Acord de condicions del personal de Diputació de 
Barcelona, centrant-se l’objecte del debat en determinar la naturalesa de l’esmentat 
premi o millora, perquè la Diputació de Barcelona va al·legar que es tractava d’un 
increment retributiu no previst, ni permès, per la normativa d’aplicació.  
 
El Jutjat desestima la demanda en entendre què, efectivament, el premi constitueix un 
increment retributiu que va més enllà de les previsions legals i per tant, contrari a 
l’ordenament jurídic.  
 
Aquesta sentència és ferma, ja que no s’hi pot interposar cap recurs ordinari. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 325/2022, de 3 
d’octubre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 407/2018-B, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en desestimar la demanda promoguda pel senyor XXX contra el Decret de 
12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat 
contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició 
de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel 
recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, núm. 40/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 15 de juny de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació que denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0000614).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
40/2022, el 24 de març, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del procediment judicial, sense imposició de costes, en el procediment 
abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 15 de juny de 
2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona que denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats presentada pel recurrent. 
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El desistiment del recurrent, acordat pel Decret núm. 40/2022, el 24 de març, ja ferm, 
ha posat fi a la via judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de 
Barcelona. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 40/2022, de 
24 de març, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 397/2018-I, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en tenir per desistit al senyor XXX i declarar la terminació del procediment 
judicial, sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el Decret de 15 
de juny de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 89/2022, de 6 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 2/2019-B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda 
promoguda contra la resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret de 15 de juny de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005112).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
89/2022, de 6 de setembre, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial, sense imposició de costes, en el 
procediment abreujat núm. 2/2019-B interposat per la senyora XXX contra la resolució 
de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.  
 

El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret de 6 de setembre de 2022 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, ja ferm, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 89/2022, de 6 
de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 2/2019-B, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra la 
resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent. 
 

Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
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5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 20/2022, de 23 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-D, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda 
contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per 
la recurrent (Exp. núm. 2019/0007688).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
20/2022, el 23 de març, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del recurs, sense imposició de costes, en el procediment abreujat núm. 
395/2018-D, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 
del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat 
contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 

El desistiment de la recurrent, acordat pel Decret 20/2022, el 23 de març, ja ferm, ha 
posat fi a la via judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de 
Barcelona. 
 

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

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

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

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 20/2022, de 
23 de març, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el 
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procediment abreujat núm. 395/2018-D, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el 
Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 81/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B, interposat pel senyor 
XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra la resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0012526).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, 
que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
81/2022, el 19 de juliol, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del procediment judicial, sense imposició de costes, en el procediment 
abreujat núm. 6/2019-2B, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 
d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
El desistiment del recurrent, acordat pel Decret núm. 81/2022, el 19 de juliol, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, ja ferm, ha posat fi a la via judicial de 
forma favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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D’acord amb Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

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

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 81/2022, de 
19 de juliol, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 6/2019-2B, que ha estat favorable als interessos de la 
corporació, en tenir per desistit al senyor XXX i declarar la terminació del procediment 
judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra la resolució de 
19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 

Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 
 

7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 49/2022, de 12 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2019-D, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial, de la demanda promoguda contra el Decret 
de 6 de juny de 2019, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició 
formulat envers la resolució de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la 
recurrent (Exp. núm. 2020/0000126).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 49/2022, de 12 de juliol, ha acordat tenir per desistida la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial, sense imposició de costes, en el 
procediment abreujat núm. 362/2019-D, interposat per la senyora XXX contra el Decret 
de 6 de juny de 2019 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
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El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret esmentat, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 49/2022, de 
12 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs núm. 
362/2019-D, procediment abreujat, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial interposat contra el Decret de 6 de juny de 2019 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers la 
resolució de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
 

Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 188/2022, de 23 de 
juny, dictada en el procediment abreujat núm. 398/2019-B, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda contra la desestimació presumpta 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada, en què se sol·licitava 
una indemnització pels danys derivats de l’exclusió de la borsa de treball 
(convocatòria S-02/18) de la qual formava part el recurrent (Exp. núm. 
2019/0021400).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, per Sentència núm. 
188/2022, de 26 de juny, recaiguda en el procediment abreujat núm. 398/2019-B, 
desestima la demanda interposada pel senyor XXX contra la desestimació presumpta 
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de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en què se sol·licitava una 
indemnització pels danys derivats de l’exclusió de la borsa de treball (convocatòria S-
02/18) de la què formava part el recurrent. 
 

El senyor XXX reclama una indemnització total de 10.925,14 euros, en concepte de 
dany emergent corresponent a les quantitats que hauria d’haver percebut de la 
Diputació de Barcelona si se li hagués cridat a les campanyes de 2018 i 2019 dels 
Plans d’informació i vigilància contra els incendis forestals, centrant-se el debat judicial 
en determinar l’existència de nexe causal entre el funcionament del servei públic i el 
dany emergent reclamat pel recurrent. 
 

La sentència parteix de la consideració que la resolució administrativa que exclou al 
recurrent de la borsa de treball (convocatòria S-02/18) és un acte administratiu ferm i 
consentit i, per tant, inatacable. A partir d’aquesta premissa, i respecte al dany 
emergent corresponent a la manca de crida a la campanya de l’any 2019, la sentència 
considera que no procedeix perquè el recurrent va ser informat de la seva exclusió de 
la borsa abans del seu inici.  
 

I pel que fa al dany emergent corresponent a la campanya de l’any 2018, aquesta 
pretensió es desestima perquè es considera que no deriva d’una exclusió tardana sinó 
de la mera exclusió. A partir d’aquest raonament, la sentència conclou que no es 
poden reclamar uns imports que no va percebre perquè, com que va ser exclòs, mai 
no va tenir dret a treballar per a la corporació en la campanya de l’any 2018. En 
conseqüència, el jutjat dicta sentència desestimant íntegrament la demanda, sense 
imposar les costes processals a la part recurrent. 
 

Aquesta sentència és ferma, ja que no s’hi pot interposar cap recurs ordinari. 
 

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

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

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

 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 188/2022, de 
23 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, recaiguda en el 
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procediment abreujat núm. 398/2019-B, favorable per als interessos de la Diputació en 
desestimar la demanda interposada pel senyor XXX contra la desestimació presumpta 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada, en què se sol·licitava una 
indemnització pels danys derivats de l’exclusió de la borsa de treball (convocatòria S-
02/18) de la què formava part el recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, núm. 250/2022, de 20 de 
juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat pel senyor 
XXX i MAPFRE, SA, en desestimar la demanda de responsabilitat patrimonial 
promoguda pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 
2019, a la carretera BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor XXX, va relliscar 
amb la seva motocicleta a causa de l’existència de grava a la calçada, va caure a 
terra i seguidament va envair el carril contrari, topant contra la motocicleta 
conduïda pel senyor YYY que circulava en el sentit contrari de la circulació (Exp. 
núm. 2022/0000230).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, per Sentència núm. 
250/2022, de 20 de juliol, recaiguda en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, ha 
desestimat la demanda promoguda pel senyor XXX y MAPFRE ESPAÑA SA, contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8661, de 29 de juliol de 
2021, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 51/20 
formulada pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la 
carretera BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar amb la seva 
motocicleta a causa de l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i 
seguidament va envair el carril contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel 
senyor YYY que circulava en el sentit contrari de la circulació. 
 
El senyor XXX interessava la quantitat de 7.587,21 euros en concepte de lesions i 
4.120 euros per la reparació del vehicle, i MAPFRE SA interessava la quantitat de 
3.288,60 euros en concepte de la responsabilitat civil del seu client per les lesions 
produïdes al Sr. YYY, amb expressa imposició de costes. 
 
El Jutjat entén que no s’ha acreditat la concurrència efectiva dels requisits 
normativament exigits per determinar el naixement de la responsabilitat patrimonial 
reclamada, en particular el pressupòsit o el requisit relatiu a la necessària relació de 
causalitat o del nexe causal necessari entre els danys personals i materials reclamats i 
produïts en l’accident de circulació i el funcionament del servei públic de carreteres de 
la Diputació de Barcelona.  
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Per un costat, el Jutge argumenta que de l’Informe de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Vials i Mobilitat es desprèn que la Diputació de Barcelona té un 
Protocol d’actuació i que no va tenir coneixement de l’existència prèvia de la grava en 
la calçada en aquest punt, ni tampoc de la producció de l’accident. A més, tot i que el 
comunicat d’accident dels Mossos d’Esquadra informa com a causa de l’accident 
«calçada amb mal estat (...) a causa del manteniment de la via», no va avisar a la 
companyia concessionària ni es van fer actuacions per impedir el pas de vehicles, per 
tant, això significa que el suposat mal estat no tenia prou entitat com per impedir el pas 
de la circulació. 
 
Per un altre costat, tenint en compte les característiques del tram de la via, l’estudi de 
les fotografies incorporades a l’atestat policial, que l’accident es produeix en ple llum 
del dia, amb bon temps, superfície seca i neta, i amb un límit de velocitat de 50 km/h, 
no concorren cap de les circumstàncies que impedissin al conductor haver detectat 
amb antelació la presència de grava a la via, si la conducció hagués estat amb una 
mínima diligència i atenció.  
 
Per tot això conclou que no existeix relació causal entre l’accident produït, com a 
conseqüència de l’existència de terra en la calçada, trobada de forma imprevista i 
sense autor conegut, amb la imputació de responsabilitat a la Diputació de Barcelona, 
perquè no se li pot atribuir cap negligència a l’administració segons els propis fets que 
consten en la demanda. 
 
La Sentència desestima el recurs, sense imposició de costes processals a la part 
demandant, i ha esdevingut ferma. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 250/2022, de 
20 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 444/2021-A, favorable als interessos de la Diputació en 
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desestimar la demanda de responsabilitat patrimonial promoguda pel senyor XXX y 
MAPFRE ESPAÑA SA, pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre 
de 2019, a la carretera BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor XXX va relliscar 
amb la seva motocicleta a causa de l’existència de grava a la calçada, va caure a terra 
i seguidament va envair el carril contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel 
senyor YYY que circulava en el sentit contrari de la circulació. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, núm. 40/2022, 
en declarar la responsabilitat penal i civil del senyor XXX, que ha d’indemnitzar 
la corporació en concepte de responsabilitat civil en la quantitat de 285,10 euros, 
pels desperfectes causats a la tanca de la carretera BV-5001, en el punt 
quilomètric 6+500, en el terme municipal de Montcada i Reixac, titularitat 
d’aquesta corporació (Exp. núm. 2021/0017821).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“El Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, per Sentència núm. 40/2022, 
de 21 d’abril, recaiguda en el judici ràpid núm. 25/2022, ha declarat la responsabilitat 
penal del senyor XXX com autor responsable d’un delicte contra la seguretat vial, en la 
seva modalitat de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, a la pena de 
multa de 4 mesos amb una quota diària de 6 euros, que fan un total de 720 euros, amb 
responsabilitat personal subsidiària en cas d’impagament, privació del dret a conduir 
vehicles a motor i ciclomotors per un temps de 8 mesos i dos dies. 
 
A més, en concepte de responsabilitat civil, haurà d’indemnitzar a la Diputació de 
Barcelona en la quantitat de 285,10 euros pels desperfectes causats a la tanca de la 
carretera BV-5001, en el punt quilomètric 6+500, dins el terme municipal de Montcada 
i Reixac, titularitat d’aquesta corporació. D’aquesta quantitat haurà de respondre la 
companyia ALLIANZ en concepte de responsable civil directe, i la senyora YYY, 
propietària del vehicle sinistrat, com a responsable civil subsidiària. 

 
Aquesta sentència és ferma, perquè s’ha dictat amb la conformitat de totes les parts 
intervinents, segons disposa l’article 787.6 de la Llei d’enjudiciament criminal. 

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

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

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 40/2022, de 21 
d’abril, del Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, recaiguda en el judici 
ràpid núm. 25/2022, ja ferma i favorable als interessos de la Diputació de Barcelona en 
declarar la responsabilitat penal i civil del senyor XXX, que ha d’indemnitzar la 
corporació en concepte de responsabilitat civil en la quantitat de 285,10 euros, pels 
desperfectes causats a la tanca de la carretera BV-5001, en el punt quilomètric 6+500, 
dins el terme municipal de Montcada i Reixac, titularitat d’aquesta corporació. 

 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del 
Vallès.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar 
compte de la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 
109/2022, de 4 d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 271/2021-M1, 
interposat per la senyora XXX, en estimar la demanda promoguda contra el 
Decret de 25 de març 2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la petició de la recurrent 
d'abonament de vacances, en el sentit de declarar que la corporació ha 
d’abonar-li l’import d’un dia de treball (Exp. núm. 2021/0019658).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, per Sentència núm. 
109/2022, de 4 d’abril, recaiguda en el procediment abreujat núm. 271/2021-M1, ha 
desestimat la demanda promoguda per la senyora XXX contra el Decret dictat el 25 de 
març 2021, per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima la petició de la recurrent 
d'abonament de vacances. 
 
La senyora XXX reclamava la compensació econòmica d’un dia de vacances no 
gaudit. El Jutjat ha estimat la demanda en entendre que els dies de vacances, si no es 
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poden gaudir, s’han de compensar econòmicament i declara que la corporació ha 
d’abonar-li l’import d’un dia de treball.  
 
Aquesta sentència és ferma, ja que no s’hi pot interposar cap recurs ordinari. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 109/2022, de 4 
d’abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 271/2021-M1, que no ha estat desfavorable als interessos 
de la Diputació en estimar la demanda promoguda per la senyora XXX contra el Decret 
de 25 de març 2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestimava la petició de 
la recurrent d'abonament de vacances, en el sentit de declarar que la corporació ha 
d’abonar-li l’import d’un dia de treball.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13204/2022, de 19 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 353/2021-J, 
interposat pel senyor XXX i ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA., 
contra el Decret de la Presidència núm. 7219/2021, d’1 de juliol, que desestimà la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels fets derivats de 
l’accident de trànsit de 12 de gener de 2019 a causa, segons s’afirma, de sorra i 
grava a la calçada (Exp. núm. 2021/0019674).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
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abreujat núm. 353/2021-J, interposat pel senyor XXX i ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., contra el Decret de la Presidència núm. 7219, d’1 de juliol de 
2021, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident de trànsit de 12 de gener de 2019 a causa, segons s’afirma, de 
sorra i grava a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) la causa principal i directa de l’accident ha estat una distracció del 
conductor del vehicle, que s’ha aproximat al marge de la plataforma de la calçada i 
que, en el moment d’accelerar la motocicleta ha perdut tracció i ha relliscat; de manera 
que si el conductor hagués circulat amb un mínim de diligència l’accident es podria 
haver evitat; b) de l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de 
la corporació es desprèn que la Diputació de Barcelona porta a terme un exhaustiu 
protocol de manteniment de les vies de les quals és titular, que es tracta d’un cas 
puntual i imprevisible, i que la corporació no va tenir coneixement de la seva existència 
amb anterioritat a l’accident. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar, d’una banda, 
la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, en tant que la corporació té subscrita una pòlissa de 
responsabilitat patrimonial amb dita companyia i, d’altra banda, a la UTE HPSA 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.-RUSCALLEDA, S.A., 
que és l’empresa que estava executant unes obres de millora en el moment de 
l’accident, a fi que puguin personar-s’hi com a parts interessades. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 353/2021-J, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i ALLIANZ CIA. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra el Decret de la Presidència núm. 7219, d’1 
de juliol de 2021, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels derivats de l’accident de trànsit de 12 de gener de 2019 a causa, segons s’afirma, 
de sorra i grava a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS i a l’empresa adjudicatària del contracte 
d’obres la UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.-
RUSCALLEDA, S.A., a fi que puguin personar-s’hi com a parts interessades, d’acord 
amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12182/2022, de 29 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 306/2021-V, 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES S.A. I ODNINSTAL, SL., contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de gener de 
2020 a causa del despreniment de pedres des d’un talús confrontant de la via 
(Exp. núm. 2022/0004747).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada a l’acte de la vista del procediment 
abreujat núm. 306/2021-V, interposat per REALE SEGUROS GENERALES S.A. i 
ODNINSTAL S.L., contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
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patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 21 de gener de 2020 a causa del despreniment de pedres des d’un talús 
confrontant de la via. 

 
En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria 
General de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació. 

 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 

 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 306/2021-V, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES S.A. i ODNINSTAL S.L., contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de gener de 2020 a causa 
del despreniment de pedres des d’un talús confrontant de la via. 
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10842/2022, de 2 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2022-C, 
interposat per la senyora XXX, contra el Decret 3071/2022, de 21 de març ,del 
diputat delegat de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, pel 
qual es van imposar a la part recurrent dos sancions de sis i quatre mesos, de 
suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents (Exp. 
núm. 2022/0014572).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
maig de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2022-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret 3071, de 21 de març de 
2022, del diputat delegat de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona per la qual es va imposar a la part recurrent dos sancions de 
sis i quatre mesos, de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions 
corresponents. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2022-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret 3071, de 21 de març de 
2022, del diputat delegat de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona per la qual es va imposar a la part recurrent dos sancions de 
sis i quatre mesos, de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions 
corresponents. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10841/2022, de 2 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el 
Jutjat Social núm. 14 de Barcelona en el procediment de seguretat social en 
matèria prestacional núm. 473/2022-B, interposat per la senyora XXX contra la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), UMIVALE ACTIVA mútua col·laboradora amb la Seguretat Social 
núm. 3 i la Diputació de Barcelona, sobre determinació de contingència (Exp. 
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núm. 2022/0016351).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“Mitjançant decret de 21 de juny de 2022, el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona cita la 
Diputació de Barcelona per comparèixer, com a part codemandada, en el procediment 
de seguretat social en matèria prestacional núm. 473/2022-F, interposat per la senyora 
XXX contra la Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS), UMIVALE ACTIVA mútua col·laboradora amb la Seguretat 
Social núm. 3 i la Diputació de Barcelona, sobre determinació de contingència.  
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta Diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, com a part 
codemandada, en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
473/2022-B interposat per la senyora XXX contra la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), UMIVALE ACTIVA mútua 
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col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3 i la Diputació de Barcelona, sobre 
determinació de contingència.  
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el procediment esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837/2022, de 2 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 487/2021-E, 
interposat per l’Ajuntament de Sabadell contra: a) l’Acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de 13 de maig de 2021, que aprovà la liquidació 
definitiva del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. 
edició), i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de 
la despesa a favor de diversos ens; b) Acord de la Junta de Govern de 19 de 
setembre de 2021 pel qual es desestimà el requeriment previ presentat per 
l’Ajuntament de Sabadell contra dita liquidació definitiva; i c) la prèvia 
desestimació presumpta del requeriment previ (Exp. núm. 2022/0019203).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 22 de juliol 
de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 487/2021-E, procediment ordinari, 
interposat per l’Ajuntament de Sabadell contra a) l’Acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de 13 de maig de 2021, que aprova la liquidació definitiva del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), i el reconeixement de 
crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa a favor de diversos ens; 
b) Acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2021 pel qual es desestima el 
requeriment previ presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra dita liquidació 
definitiva; i c) contra la prèvia desestimació presumpta del requeriment previ.  
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 487/2021-E, procediment 
ordinari, interposat per l’Ajuntament de Sabadell contra a) l’Acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de 13 de maig de 2021, que aprova la liquidació definitiva del 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), i el 
reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa a 
favor de diversos ens; b) Acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2021 pel 
qual es desestima el requeriment previ presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra 
dita liquidació definitiva; i c) contra la prèvia desestimació presumpta del requeriment 
previ.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quina Barcelona 
coneixes tu?» (Exp. núm. 2022/1817).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, en matèria de turisme, promou a través de la seva 
marca “Barcelona és molt més”, el desenvolupament social i econòmic dels 
municipis de la província de Barcelona a través del sector turístic, vetllant per 
mantenir un equilibri harmònic entre aquest desenvolupament i els entorns 
socioculturals i ambientals en els quals es desenvolupa. 

 

2. La Diputació de Barcelona organitza, a través dels canals corporatius d’Instagram 
@BCNmoltmes, de Facebook @BarcelonaEsMoltMes i de Twitter @BCNmoltmes, 
dos sortejos (A i B) sota el nom «Quina Barcelona coneixes tu?», que pretenen 
donar a conèixer l’oferta turística de les comarques de Barcelona i la seva marca 
turística “Barcelona és molt més”, incrementar la interacció amb els seguidors a les 
xarxes socials, aconseguir-ne de nous i aconseguir nous subscriptors per al butlletí 
turístic. 

 

3. Al sorteig A, la Diputació de Barcelona convida la ciutadania a fer-se una foto a 
l’estand de promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de Plaça Espanya dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i compartir-la a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #QuinaBarcelonaConeixes. Entre els participants es triarà un guanyador. 

 

4. Al sorteig B, la Diputació de Barcelona convida la ciutadania a subscriure’s al 
butlletí turístic a l’estand de promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de 
Plaça Espanya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Entre tots els nous 
subscriptors es triarà un guanyador. 

 

5. El període per participar en el sorteig «Quina Barcelona coneixes tu?» començarà 
el dimarts 15 de novembre de 2022 a les 9 hores i finalitzarà el dissabte 26 de 
novembre de 2022 a les 23.59 hores. 

 

6. La despesa màxima estimada del sorteig «Quina Barcelona coneixes tu?» és de 
cinc-cents noranta-sis euros (596 €) IVA inclòs corresponent a l’import de 
l’adquisició dels premis. 

 

Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció. 
 

2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
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exclosos de la LGS. Però en aquest supòsit, la participació en aquest concurs té la 
consideració de sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei. 
 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al 
BOPB de 3.5.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques del sorteig 
«Quina Barcelona coneixes tu?», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del sorteig «Quina Barcelona coneixes tu?» 
 
Primera. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza dos sortejos sota el nom «Quina Barcelona coneixes 
tu?». Un, a través dels canals corporatius d’Instagram @BCNmoltmes, de Facebook 
@BarcelonaEsMoltMes i de Twitter @BCNmoltmes (sorteig A); i un altre, a través de l’acció 
de promoció turística que es realitzarà al vestíbul de Plaça Espanya dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (sorteig B). Als sortejos poden participar majors de 18 anys 
residents a Espanya. 
 
L’objectiu dels sortejos és donar a conèixer l’oferta turística de les comarques de Barcelona i 
la seva marca turística “Barcelona és molt més”, incrementar la interacció amb els seguidors 
a les xarxes socials, aconseguir-ne de nous i aconseguir nous subscriptors per al butlletí 
turístic. 
Al sorteig A, la Diputació de Barcelona convida la ciutadania a fer-se una foto a l’estand de 
promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de Plaça Espanya dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest estand hi serà els dies 15 a 19 i 22 a 26 de novembre, 
d’11 a 20 hores. Per participar cal compartir la foto a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#QuinaBarcelonaConeixes. Entre els participants es triarà un guanyador. 
 
Al sorteig B, la Diputació de Barcelona convida la ciutadania a subscriure’s al butlletí turíst ic 
a l’estand de promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de Plaça Espanya dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest estand hi serà els dies 15 a 19 i 22 a 26 
de novembre, d’11 a 20 hores. Entre tots els nous subscriptors es triarà un guanyador. 
 
Segona. Organització 
 
Els sortejos «Quina Barcelona coneixes tu?» estan organitzats per la Gerència de Serveis 
de Turisme de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial 
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de la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-
socials/concursos. 
 
Tercera. Requisits de participació del sorteig A 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de 18 anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook o de Twitter de la marca 

turística “Barcelona és molt més”. 
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, d’un perfil personal a la 

xarxa social Facebook o d’un perfil personal de Twitter. 
4. Publicar una imatge a les xarxes socials Facebook, Instagram o Twitter realitzada a 

l’estand de promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de Plaça Espanya dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i compartir-la amb l’etiqueta 
#QuinaBarcelonaConeixes. 

 
En el cas que es reconegui a alguna persona caldrà haver recollit prèviament el seu 
consentiment, i, a més, en el cas dels menors aquest haurà de ser dels seus pares o 
tutors autoritzant la recollida i posterior publicació a Instragram, Facebook o Twitter de 
les imatges del menor. 

 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

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

 
Quarta. Requisits de participació del sorteig B 
 
1. Ser majors de 18 anys i residents a Espanya. 
2. Donar les teves dades a l’estand de promoció turística ubicat al vestíbul de la parada de 

Plaça Espanya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal de subscriure’t al 
butlletí de turisme de “Barcelona és molt més”. 

 
Cinquena. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimarts 15 de novembre de 2022 a les 
9 hores i finalitza el dissabte 26 de novembre de 2022 a les 23.59 hores. 
 
Sisena. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Setena. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà dos guanyadors. El premi per a cada guanyador és un vol en globus per a 2 
persones per les comarques de Barcelona valorat en 298 €. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzaran dos sortejos entre tots els participants; un per a cadascuna de les modalitats 
de participació a través de la plataforma Easypromos, plataforma que tria de forma 
automàtica els guanyadors i també 5 suplents d’entre tots els participants que hagin 
participat. Dos dies hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es 
comunicarà amb el guanyador mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça 
concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini 
de 72 hores després de rebre aquest correu electrònic i hauran de confirmar la seva voluntat 
d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a Twitter, el seu 
nom i cognoms, el DNI o document d’identificació i un telèfon de contacte.  
 
Si els guanyadors no responen en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleixen 
alguna de les normes d’aquest sorteig o si no volen o no poden gaudir del premi, quedaran 
descartats i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop els guanyadors hagin acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis de Turisme 
de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als guanyadors per tal que aquests puguin rebre i gaudir del premi. 
 
Vuitena. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intranet, webs o els comptes de les xarxes socials 
corporatius. Aquestes seran eliminades dels servidors corporatius un cop finalitzi el sorteig, 
excepte les dels guanyadors, que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de 
Barcelona per a la seva conservació indefinida i la publicació a Instagram i resta de xarxes 
socials de la imatge i el nom d’usuari de l’autor, que ho serà de forma indefinida mentre no 
se sol·liciti l’eliminació.  
 
Als participants se’ls farà arribar informació, notícies, publicacions digitals i altra informació 
relacionada amb la Diputació de Barcelona que creiem del seu interès. Les dades que 
s’utilitzin per a aquesta finalitat es mantindran mentre no sol·licitin la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  
 
Novena. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Desena. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 

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

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de cinc-cents noranta-sis euros (596 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit ,de Caixa d’import 110.000 €, a l'Ajuntament de Calders, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició directa de l'immoble "La Fàbrica", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024288).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Calders va presentar en data 18 octubre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Adquisició directa de l'immoble "La Fàbrica"” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Calders 
Actuació:  “Adquisició directa de l'immoble "La Fàbrica"” 
Import crèdit:  110.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  12.162,81 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00090/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) 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 deu mil euros (110.000,00 €) 
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 Calders.” 
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.224,49 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a 
finançar l'actuació local “Millora Clavegueram Ametlla”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024424).- 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 Casserres va presentar en data 19 octubre 2022 una sol·licitud per 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Casserres 
Actuació:  “Millora Clavegueram Ametlla” 
Import crèdit:  27.224,49 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  3.010,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00093/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-set mil dos-cents vint-i-quatre 
euros amb quaranta-nou cèntims (27.224,49 €) 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 Casserres.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.929,38 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a 
finançar l'actuació local “Edifici de Serveis Tennis i Pàdel”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024428).- 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 Casserres va presentar en data 19 octubre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Edifici de Serveis Tennis i Pàdel” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Casserres 
Actuació:  “Edifici de Serveis Tennis i Pàdel” 
Import crèdit:  46.929,38 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  5.189,03 EUR 
Anualitats:  10 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Referència: 00094/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) 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-sis mil nou-cents vint-i-
nou euros amb trenta-vuit cèntims (46.929,38 €) 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 Casserres.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament d’El Bruc, per a finançar 
l'actuació local “Pavimentació i accessos a Montserrat Parc i Bruc residencial”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024225).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament del Bruc va presentar en data 18 octubre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Pavimentació i accessos a Montserrat Parc i Bruc 
residencial” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament del Bruc 
Actuació:  “Pavimentació i accessos a Montserrat Parc i 

Bruc residencial” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  5.528,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00089/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de 
la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament del Bruc.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.00 €, a l'Ajuntament de Lliçà de Vall, per a  
finançar l'actuació local “Reurbanització plaça de la Vila”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024751).- 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 Lliçà de Vall va presentar en data 24 octubre 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Reurbanització Plaça de la 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 de Lliçà de Vall 
Actuació:  “Reurbanització Plaça de la Vila” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  22.114,20 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00095/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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 Lliçà de Vall.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Navarcles, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició parcel·la DRESCA”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024307).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
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2. L'Ajuntament de Navarcles va presentar en data 18 octubre 2022 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Adquisició parcel.la DRESCA” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Navarcles 
Actuació:  “Adquisició parcel.la DRESCA” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  22.114,20 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00091/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) 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 Navarcles.” 
 
24.- 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 Sant Sadurní d'Anoia, 
per a finançar l'actuació local “Projecte asfaltat via pública”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024401).- 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 
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instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va presentar en data 19 octubre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte asfaltat via pública” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
Actuació:  “Projecte asfaltat via pública” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  22.114,20 EUR 

 
 

Anualitats:  10 
Referència: 00092/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) 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 Sant Sadurní d'Anoia.” 
 
Programa de Crèdit Local 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 13.402,74 €, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0023771).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentà en data 11/10/2022 una sol·licitud 
d'un préstec de 595.626,90 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 595.626,90 euros amb un termini de 10 anys que 
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inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,40%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
595.626,90 euros amb una subvenció d’import de 13.402,74 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 13.402,74 euros a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 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 
11/10/2022. 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 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).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 
diferents béns mobles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa a 
l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i 
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entitats (Exp. núm. 2022/18211).- 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. L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, a proposta de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural i de l’Oficina de Difusió Artística, ha de tramitar l’expedient administratiu per 
donar de baixa de l’Inventari de la Diputació de Barcelona, diferents béns mobles, i 
cedir-los gratuïtament a ajuntaments de la província de Barcelona i altres entitats, 
d’acord amb les sol·licituds presentades.  

 
2. La Diputació de Barcelona amb el senyor Gelonch Viladegut, la Fundació Municipal 

Joan Abelló de Mollet del Vallès i l’Ajuntament de Manresa en data 17 de desembre 
de 2018 van signar un acord de col·laboració de forma conjunta per a la producció de 
l’exposició itinerant “De Paris a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch 
Viladegut” que des del 23 d’agost de 2018 fins el 30 de novembre de 2021, ha 
itinerant tant pels museus coproductors com per aquells altres museus de la Xarxa 
de Museus Locals que l’han sol·licitat. Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural es 
considera que l’esmentada exposició ha aconseguit prestar àmpliament el servei 
previst i que, per tant, ha finalitzat la seva vida útil com producte de la Xarxa de 
Museus Locals. 
 
La Diputació de Barcelona amb els Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Esplugues 
de Llobregat en data 18 de setembre de 2018 van signar un acord de col·laboració de 
manera conjunta per a la producció de l’exposició itinerant “El Modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectura”. Una vegada finalitzada la itinerància de l’exposició, 
tant pels museus coproductors com per aquells altres museus de la Xarxa de 
Museus Locals que l’han sol·licitat, en data del 9 de gener de 2022, es considera 
que la finalitat i els objectius pels quals es va produir han estat assolits de forma 
satisfactòria, després d’haver estat exposada a 10 museus adherits a la Xarxa de 
Museus Locals i haver obtingut un total de 22.106 visitants. De tal manera, des de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural es considera que l’esmentada exposició ha 
aconseguit prestar àmpliament el servei previst i que, per tant ha finalitzat la seva 
vida útil com producte de la Xarxa de Museus Locals. 
 
La Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Fundació 
Municipal Joan Abelló de Mollet de Vallès van signar un acord de col·laboració per 
a la producció de manera conjunta de l’exposició itinerant “L’Home nu. Tot 
despullant els arquetips de la masculinitat”. Una vegada finalitzada la itinerància  
el 2 d’octubre de 2022, en tant que no hi ha cap altre museu més interessat en 
acollir-la, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural s’estima que la finalitat i els 
objectius pels quals es va produir han estat assolits de forma satisfactòria, després 
d’haver estat exposada a 9 museus adherits a la Xarxa de Museus Locals. De tal 
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manera, es considera que l’esmentada exposició ha aconseguit prestar àmpliament 
el servei previst i que, per tant, ha finalitzat la seva vida útil com producte de la 
Xarxa de Museus Locals. 
 
Vist que l’Oficina de Patrimoni Cultural (en endavant OPC) en base a un criteri 
d’estalvi, reaprofitament i reciclatge dels materials museogràfics produïts va oferir 
als esmentats elements a diferents museus de la Xarxa de Museus Locals. En 
resposta a aquest, els següents museus, a través del seus ajuntaments van fer 
arribar les seves peticions: 
 
- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat - Museus d’Esplugues. 
- L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - Museu d’Art de Cerdanyola 
- L’Ajuntament de Vilassar de Mar - Museu Enric Monjo 
- L’Ajuntament de Martorell - Museus de Martorell 
- Fundació Municipal Joan Abelló de Mollet del Vallès 
 
La resta d’elements expositius estan emmagatzemats a les dependències de la 
Plataforma de Distribució Logística de Diputació de Barcelona amb la intenció de 
donar-los a conèixer a la resta de museus locals de la Xarxa de Museus Locals per 
si els pot interessar la seva reutilització i reaprofitament, donat el bon estat dels 
mateixos, i en cas de no tenir interès per a cap museu poder donar-los de baixa 

 
3. L’Oficina de Difusió Artística (en endavant ODA), un cop finalitzades les exposicions 

«Sessió contínua»(2005), «Intensities»(2007) i «AmbArtGent» (2015), va 
emmagatzemar els elements expositius a la Plataforma de Distribució Logística. 
Atès que al llarg dels darrers anys, no se’ls hi ha donat una nova destinació dins de 
l’Oficina, i en base a un criteri d’estalvi i reaprofitament dels materials de les 
exposicions, l’Oficina ha considerat adequat cedir els elements i materials 
expositius a diferents espais culturals municipals, prèvia petició rebuda: 
 
- Ajuntament de Cornellà- Auditori Sant Ildefons (Espai Expositiu) 
- Ajuntament de Martorell- Nau 2 de Ca N’Oliveres 
- Ajuntament de Badalona - Centre Cultural L’Escorxador 
- Ajuntament de Ripollet - Centre Cultural de Ripollet 
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès - Sala dels trinitaris / Claustre de Sant 

Francesc 
- Ajuntament de Manresa - Museu Comarcal de Manresa 
- Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L. - Espai d’arts 
- Ajuntament de Terrassa - Sala Muncunill 
- Ajuntament de Mataró - Mataró Art Contemporani 
 

4. Els ajuntaments i les institucions sol·licitants estan inscrits en el registre especial 
previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de 
béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la corporació en 
data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
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5. Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe 

preceptiu relatius a la baixa per cessió de materials d’exposicions itinerants de 
l’OPC, d’elements expositius de l’ODA de l’Inventari de Béns de la Diputació de 
Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 

 
6. Vist que els esmentats béns no poden ésser d’utilitats per a cap altre Servei o 

departament de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Vist el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 

aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 

 
8. Vist el que estipula la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de Presidència núm. 1388/22 de data 14 de febrer de 
2022 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 , sobre les competències de la Presidència 
a favor de la Junta de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “La cessió 
de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, 
d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 

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

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR els béns relacionats a l’annex, els quals seran cedits als 
ajuntaments i entitats sol·licitants, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels béns relacionats a l’annex als 
ajuntaments i les institucions esmentades al punt primer a fi i efecte de continuar 
rendibilitzant-los. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments i institucions esmentades que haurà de ser 
notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
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Subdirecció de Logística 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 20 
factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, 
vinculades als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de 
subministrament gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
(Exp. núm. 2022/0000005).- 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. En data 20 de desembre de 2018, per acord de Junta de Govern número 642 es 

va aprovar la contractació conjunta consistent en el subministrament d’energia 
elèctrica a diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres 
entitats integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots (exp. núm. 
2018/0011507), mitjançant tramitació ordinària, subjecta a regulació harmonitzada 
i per procediment obert. Aquesta licitació es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona el dia 26 de 
desembre de 2018. 

 
2. La Diputació de Barcelona i l’empresa AURA ENERGIA SL, amb NIF núm. 

B65552432, formalitzen en data 27 de juny de 2019 el contracte del lot 2: 
Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 
2.0DHA, amb una vigència de 4 anys a partir de l’1 de juliol de 2019, prorrogable 
per un any més. 

 
Respecte la Diputació de Barcelona, de la despesa total derivada de la 
contractació del lot 2 de baixa tensió de 4.106.858,73 €, IVA i import sobre 
l’electricitat inclosos, el crèdit d’1.031.121,60 € amb el número de document 
1903002913, corresponent a l’import de la despesa generada durant l’exercici 
2021, va a càrrec de les diferents aplicacions pressupostàries següents: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 20310 17232 22100 

73.672,61 20310 33310 22100 

643.679,50 20310 92020 22100 

35.277,16 20310 93312 22100 

26.225,45 20310 93313 22100 

39.783,75 20310 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 90100 17221 22100 

15.404,27 20202 93300 22100 

 
3. Amb l’entrada en vigor el passat 1 de juny de 2021 de la nova Circular 3/2020, de 

15 de gener, de la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” 
(CNMC), per la que s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de 
transport i distribució d’electricitat s’han reduït les tarifes objecte del contracte a 
les tarifes 2.0TD i 3.0TD. Per variables externes al contracte, com poden ser 
l’elevat preu del gas natural als mercats internacionals i els drets d’emissions de 
CO2, hi ha hagut un increment important en el preu de compra de l’energia en el 
mercat OMIE (OMI-Polo Español, SA) i els imports de la facturació vinculada a 
aquest expedient han experimentat un increment significatiu. 

 
4. Tot i que s’ha de tenir en compte que aquest increment no afecta a la presentació 

d’oferta de l’empesa adjudicatària que era únicament pel marge de la 
comercialitzadora, MC, a aplicar al preu final de l’energia composat pel preu horari 
del Mercat Diari d’OMIE (OMI-Polo Español, SA, que és l’Operador de Mercat 
Ibèric Espanyol), i la resta de conceptes regulats. D’aquesta forma el preu a 
abonar per l’energia al comercialitzador s’indexa al preu de compra d’energia al 
mercat horari mantenint sempre el marge comercial de l’empresa adjudicatària. 

 
5. En aquest context, l’empresa AURA ENERGIA, SL, en data 19 de novembre de 

2021, va presentar davant aquesta Diputació un escrit de data 16 de novembre en 
el qual comunica que, amb efectes del dia 15 de novembre, se suspèn l’execució 
de l’esmentat contracte i es procedeix al trasllat dels diferents punts de 
subministrament a la corresponent companyia comercialitzadora de referència. El 
motiu al·legat és la incapacitat definitiva de l’empresa per continuar subministrant 
amb el sobrevingut i desproporcionat increment de preu de l’electricitat 
experimentat en el mercat majorista. 

 
6. També s’afegeix a la mateixa comunicació que aquesta suspensió comporta l’inici 

d’un expedient de resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.g) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), sense 
responsabilitat del contractista, avisant que s’oposaran a tota proposta de 
resolució emparada en qualsevol altra causa. 

 
7. Aquesta resolució de contracte implica, a més d’assignar-se per part de la 

distribuïdora EDISTRIBUCIÓN la comercialitzadora de referència de zona 
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, el fet que la 
despesa tant dels peatges d’accés com del preu final de l’energia es veurà 
incrementada en un 20%, segons recull l’art. 17 de l’esmentat Reial Decret 
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216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus 
voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de 
contractació. 

 
8. Per acord de Junta de Govern número 31 de data 27/01/2022 s’aprova el 

dictamen per reajustar comptablement la despesa aprovada i disposada de la 
contractació conjunta consistent en el subministrament d’energia elèctrica en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots, per fer front a la facturació 
pendent meritada al 2021 (Exp. núm. 2018/0011507). 

 
9. Per acord de Junta de Govern número 32 de data 27/01/2022 s’aprova el 

dictamen per incoar la resolució del contracte corresponent al Lot 2 
(Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 
2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació conjunta del Subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic (exp. núm. 2018/0011507). 

 
10. Per escrit de data 9 de febrer de 2022 l’empresa AURA ENERGÍA, SL va 

comunicar que el Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, en data 21 de desembre 
de 2021, va declarar l’empresa en concurs de creditors per Auto 1320/2021. Així 
mateix, es va nomenar com a administrador concursal a l’empresa Baker Tilly 
Concursal, SLP, amb NIF B67083709. 

 
11. Per acord de Junta de Govern número 29 de data 24/02/2022 s’aprova el 

dictamen de la modificació de crèdit 4/2022 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta modificació incorpora un augment del crèdit a les aplicacions 
pressupostàries destinades al subministrament d’energia elèctrica per poder fer 
front a la despesa generada des de la resolució del contracte de baixa tensió. 

 
12. Per acord de Junta de Govern número 148 de data 31/03/2022 es resolt el 

contracte formalitzat en data 27 de juny de 2019 amb l’empresa AURA ENERGIA, 
SL, amb NIF B65552432, relatiu al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió 
-BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació 
conjunta del Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de 
la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, per 
incompliment culpable de l’obligació principal del contracte, amb efectes del dia 15 
de novembre de 2021, confiscant la garantia definitiva i acordant iniciar un 
expedient de reclamació d’indemnització de danys i perjudicis. 

 
13. Per decret de data 12 d’abril de 2022 es va aprovar l’obertura del procediment de 

contractació conjunta del subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió a 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic. Aquesta licitació, amb número d’expedient 
2022/0000004, es tramita mitjançant un procediment negociat per raons 
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d’urgència amb la finalitat de garantir el subministrament elèctric, de disposar dels 
preus més avantatjosos i de disposar de les garanties d’origen renovable o de 
cogeneració d’alta eficiència de la totalitat de l’energia subministrada d’acord amb 
la normativa vigent, i amb l’establert al corresponent plec de prescripcions 
tècniques, per un període d’un any a comptar des de la formalització del contracte 
prevista a 1 de juliol de 2022. 

 
14. Per decret número 6153 de data 24/05/2022 es declara deserta la contractació 

harmonitzada, relativa al subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió en 
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats 
integrades en el seu sector públic. 

 
15. Per acord de Junta de Govern número 346 de data de sessió 26/05/2022 es va 

aprovar el reconeixement de crèdit a favor de d’ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, amb NIF B82846825, per un 
import total de 138.250,55 €, per atendre 93 factures vinculades als 
subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament 
gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents del vigent pressupost: 

 

Exercici Import Orgànic Funcional Econòmic 

2022 1.448,61 20310 17232 22100 

2022 9.441,06 20310 33310 22100 

2022 84.561,32 20310 92020 22100 

2022 10.435,04 20310 93312 22100 

2022 2.543,92 20310 93313 22100 

2022 11.491,16 20310 93314 22100 

2022 1.345,28 40200 33210 22100 

2022 4.742,43 50100 45300 22100 

2022 17,56 50200 33600 22100 

2022 11.603,84 50400 17230 22100 

2022 620,33 90100 17221 22100 

 
16. Des del 14 de maig fins el dia 13 d’agost de 2022 han entrat al registre de la 

corporació les següents factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA, SLU que corresponen a subministraments executats durant el 
període 2021 i que, després de resoldre les incidències associades per poder 
validar-les, es poden tramitar: 

 
Data 
registre 

Registre 
Import en 

€ 
Número de factura 

Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final 
Consum 

14.05.2022 2210016790 626,54 S7Z201Y0024240 19.04.2022 03/12/2021 31/12/2021 

15.06.2022 2210020603 608,64 S0Z201Y0028047 27.05.2022 03/12/2021 31/12/2021 
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Data 
registre 

Registre 
Import en 

€ 
Número de factura 

Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final 
Consum 

15.06.2022 2210020612 619,44 S0Z201Y0028055 27.05.2022 03/12/2021 31/12/2021 

15.06.2022 2210020614 997,15 S0Z201Y0028064 27.05.2022 03/12/2021 01/01/2022 

15.06.2022 2210020630 330,29 S0Z201Y0027935 26.05.2022 03/12/2021 01/01/2022 

15.06.2022 2210020665 669,65 S7Z201Y0029462 01.06.2022 03/12/2021 31/12/2021 

15.06.2022 2210020702 512,10 SMR201N0054363 18.05.2022 03/12/2021 30/12/2021 

15.06.2022 2210020709 573,42 S7Z201Y0029461 01.06.2022 03/12/2021 29/12/2021 

02.07.2022 2210022558 66,11 SNR201N0088948 08.06.2022 21/11/2021 06/12/2021 

02.07.2022 2210022559 97,71 SNR201N0093489 16.06.2022 06/12/2021 31/12/2021 

14.07.2022 2210024245 9.708,88 S0Z217N0009802 24.06.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.07.2022 2210024303 5.304,97 S7Z201Y0035035 06.07.2022 03/12/2021 31/12/2021 

14.07.2022 2210024313 5.163,84 S7Z201Y0035053 06.07.2022 03/12/2021 28/01/2022 

14.07.2022 2210024397 605,21 SNR201N0094334 17.06.2022 03/12/2021 31/12/2021 

29.07.2022 2210026047 17.570,13 SMR201N0071967 06.07.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.08.2022 2210027365 528,75 S8Z201Y0034970 18.07.2022 03/12/2021 31/12/2021 

13.08.2022 2210027366 17,27 S7Z201Y0036245 21.07.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.08.2022 2210027367 751,37 S7Z201Y0035834 15.07.2022 03/12/2021 31/12/2021 

 
TOTAL 44.751,47 

    
 
17. Entre les factures registrades hi ha dos abonaments dels que s’haurà de retenir el 

seu import a les factures a les que rectifiquen: 
 

Data 
registre 

Registre 
Import en 

€ 
Número de factura 

Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final 
Consum 

15.06.2022 2210020612 619,44 S0Z201Y0028055 27.05.2022 03/12/2021 31/12/2021 

15.06.2022 2220020616 -516,45 S0Z201S0028058 27.05.2022 03/12/2021 31/12/2021 

 
      

Data 
registre 

Registre 
Import en 

€ 
Número de factura 

Data 
factura 

Inici 
Consum 

Final 
Consum 

13.08.2022 2210027366 17,27 S7Z201Y0036245 21.07.2022 03/12/2021 01/01/2022 

13.08.2022 2220027362 -16,95 S7Z201S0036285 21.07.2022 03/12/2021 01/01/2022 

 
18. Encara que les esmentades factures van tenir entrada al registre de la corporació 

posteriorment al tancament de l’exercici pressupostari del 2021, i havent 
comprovat que el subministrament es va dur a terme satisfactòriament, el deute és 
exigible i es considera procedent el pagament.  
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19. En l’exercici 2021 existia consignació pressupostària o bossa de vinculació 
suficient per fer front a aquesta despesa, per la qual cosa es proposa aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa detallada a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents del vigent pressupost: 

 

Exercici Import Orgànic Funcional Econòmic 

2022 34.432,26 20310 92020 22100 

2022 626,54 20310 93312 22100 

2022 330,29 50100 45300 22100 

2022 9.362,38 50400 17230 22100 

 
20.  La imputació d’aquesta despesa no causa cap perjudici ni limitació per realitzar 

les atencions de l’exercici corrent. 
 

21. En el cas que ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU 
emeti més factures corresponents al 2021, que encara no s’hagin registrat o que 
estiguin registrades amb posterioritat o que estiguin reclamades a la 
comercialitzadora perquè tenen alguna incidència, totes elles s’hauran de tramitar 
amb un tercer dictamen de reconeixement de crèdit. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladors de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, regula el principi de temporalitat 
i també recull que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent les obligacions 
derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. 

 
2. La Base d’execució 51 del pressupost de 2022 estipula que la tramitació dels 

reconeixements extrajudicials de crèdit s’efectuarà en els termes establerts a les 
Instruccions de control intern aprovades pel Ple. 

 
3. L’annex 4 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona de 

2022 aprovades el 27 de gener de 2022 aplega les Instruccions sobre 
reconeixements de crèdit a aplicar a partir del 28 de gener d’aquest any. 
Concretament, l’article 5 recull la tramitació del reconeixement de crèdit. Exposa 
que l’aprovació d’un reconeixement de crèdit consistirà en l’aprovació de 
l’autorització i compromís de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
de l’exercici corrent que correspongui, fent esment al caràcter de reconeixement 
de crèdit. I si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària, la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de la competència per aprovar la despesa. En cas contrari, la 
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competència correspondrà al Ple. Per últim, un cop aprovada l’autorització i 
compromís de despesa, es podrà donar tràmit al reconeixement de l’obligació. 

 
4. La Base d’Execució 41.10 del pressupost de 2022 disposa que les despeses en 

concepte de subministrament elèctric aniran a càrrec del pressupost de la unitat 
organitzativa que tingui adscrit l’espai o immoble de què es tracti, però les 
característiques de les pòlisses es gestionaran per part de la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística, llevat de les que corresponen als béns patrimonials. 

 
5. La competència d’aquest acte, correspon a la Junta de Govern d’acord amb el 

previst a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 
2022, publicada al BOPB de data 16 de febrer de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit a favor de d’ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, amb NIF B82846825, per un import 
total de 44.751,47 €, per atendre 20 factures vinculades als subministraments 
d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament gestionats per la Direcció 
de Serveis d’Edificació i Logística que es relacionen a continuació: 
 
Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € Número de factura 
Data 
factura 

14.05.2022 8002XL0F 2210016790 626,54 S7Z201Y0024240 19.04.2022 

15.06.2022 5001HY0F 2210020603 608,64 S0Z201Y0028047 27.05.2022 

15.06.2022 6001QE0F 2210020612 619,44 S0Z201Y0028055 27.05.2022 

15.06.2022 9001TM0F 2210020614 997,15 S0Z201Y0028064 27.05.2022 

15.06.2022 0002WC0F 2210020630 330,29 S0Z201Y0027935 26.05.2022 

15.06.2022 9015HY0F 2210020665 669,65 S7Z201Y0029462 01.06.2022 

15.06.2022 2001MJ0F 2210020702 512,10 SMR201N0054363 18.05.2022 

15.06.2022 7001FK0F 2210020709 573,42 S7Z201Y0029461 01.06.2022 

02.07.2022 2987PP0F 2210022558 66,11 SNR201N0088948 08.06.2022 

02.07.2022 2987PP0F 2210022559 97,71 SNR201N0093489 16.06.2022 

14.07.2022 52001RF0F 2210024245 9.708,88 S0Z217N0009802 24.06.2022 

14.07.2022 8001TE0F 2210024303 5.304,97 S7Z201Y0035035 06.07.2022 

14.07.2022 8001MX0F 2210024313 5.163,84 S7Z201Y0035053 06.07.2022 

14.07.2022 7002MK0F 2210024397 605,21 SNR201N0094334 17.06.2022 
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Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € Número de factura 
Data 
factura 

29.07.2022 4001DE0F 2210026047 17.570,13 SMR201N0071967 06.07.2022 

13.08.2022 5001SG0F 2210027365 528,75 S8Z201Y0034970 18.07.2022 

13.08.2022 6001HW0F 2210027366 17,27 S7Z201Y0036245 21.07.2022 

13.08.2022 3001TF0F 2210027367 751,37 S7Z201Y0035834 15.07.2022 

 
Data 
registre 

CUPS 
Abreviat 

Registre Import en € 
Número 
d’abonament 

Data 
factura 

15.06.2022 6001QE0F 2220020616 -516,45 S0Z201S0028058 27.05.2022 

13.08.2022 6001HW0F 2220027362 -16,95 S7Z201S0036285 21.07.2022 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 44.751,47 €, per 
atendre el pagament de les factures abans relacionades, conformades i pendents de 
tramitació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost del 
2022: 
 

Exercici Import Orgànic Funcional Econòmic 

2022 34.432,26 20310 92020 22100 

2022 626,54 20310 93312 22100 

2022 330,29 50100 45300 22100 

2022 9.362,38 50400 17230 22100 

“ 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 
d’execució de restauració de la claraboia i de reparació de la xarxa d’aigües 
plujanes a l’edifici del Rellotge del Recinte Escola Industrial”, amb un 
pressupost total de 808.404,36 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció (Exp. núm. 2019/0015502).- 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. Des de la Subdirecció d’Edificació s’ha proposat l’aprovació del “Projecte 

d’execució de restauració de la claraboia i de reparació de la xarxa d’aigües 
plujanes a l’edifici del Rellotge del Recinte Escola Industrial”, amb un 
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pressupost de 668.102,78 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
140.301,58 €, resulta per un pressupost total de 808.404,36 €, IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
2. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Projectes i Obres, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte la substitució completa de l’envidrament de la claraboia de l’edifici 
esmentat per garantir l’estabilitat en cas de fractura, millorar les unions a l’estructura 
i solapament de cada tram de vidre, refer els quatre canalons perquè els seus 
pendents siguin adequats per evitar que l’aigua quedi estancada i intervenir en els 
baixants refent la xarxa vertical i aprofitant la planta golfes per desviar la captació 
inferior devers els baixants de façana, així com intervenir en les arquetes per si hi 
ha una arribada d’aigua sobtada. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic estableixen que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
per a l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost 
de la corporació. 

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

ACORD 
 

Únic. APROVAR el “Projecte d’execució de restauració de la claraboia i de 
reparació de la xarxa d’aigües plujanes a l’edifici del Rellotge del Recinte Escola 
Industrial”, amb un pressupost de 668.102,78 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA 
per import de 140.301,58 €, resulta per un pressupost total de 808.404,36 €, IVA 
inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi de seguretat i salut que preveu 
l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(cb0e1cbef84961f55102) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 DILME ROMAGOS LLUIS 04/10/2022, 18:14 
 FABRE CARRERAS FRANCESC XAVIER 04/10/2022, 18:15 
Tècnic/a del Servei Promotor Sandra Vélez Elías (TCAT) 05/10/2022, 11:06 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte d’instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al Recinte Mundet”, amb 
un pressupost total de 310.898,10 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2021/0006301).- 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. Des de la Subdirecció d’Edificació s’ha proposat l’aprovació del “Projecte 

d’instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al Recinte Mundet”, amb un 
pressupost de 256.940,58 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
53.957,52 €, resulta per un pressupost total de 310.898,10 €, IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut, que preveu 
l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
2. Cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un període de 

30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació 
pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
4. L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es 
podrà procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 235.2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament d’obres, activitats i serveis del 
ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que cal 
aprovar inicialment els projectes, fent-ne exposició pública per un període de 30 
dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. 

 
2. L’aprovació inicial esdevindrà definitiva en cas de no haver-hi cap reclamació o 

al·legació en el tràmit de la informació pública, amb la qual cosa es donarà 
compliment als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
per a l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost 
de la corporació. 

 
4. 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.d) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el “Projecte d’instal·lació d’una pèrgola solar 
fotovoltaica al Recinte Mundet”, amb un pressupost de 256.940,58 €, IVA exclòs, 
que més el 21% d’IVA per import de 53.957,52 €, resulta per un pressupost total de 
310.898,10 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de 
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segon. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de 30 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
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reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(f4c711a2c6b4c2aa92ab) 
Perfil  Signatari Data signatura 
 BORJA JOSE RIBAS CABALLIN 15/09/2022, 14:14 
Tècnic/a del Servei Promotor Alberto Martinez Ramos (TCAT)  21/10/2022, 09:50 

 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte per 
a la substitució de les calderes de l’edifici Serradell Trabal al Recinte Mundet”, 
amb un pressupost total de 87.656,38 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2022/0016339).- 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. Des de la Subdirecció d’Edificació s’ha proposat l’aprovació del “Projecte per a la 

substitució de les calderes de l’edifici Serradell Trabal al Recinte Mundet”, 
amb un pressupost de 72.443,29 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
15.213,09 €, resulta per un pressupost total de 87.656,38 €, IVA inclòs, i que conté, 
entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut, que preveu l’article 4 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
2. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Manteniment d’Edificis, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte la substitució de tres de les calderes existents, les quals han 
arribat al final de la seva vida útil. El canvi d’aquestes tres calderes millorarà les 
prestacions de la instal·lació fent els equips més eficients. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic estableixen que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 
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2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 
del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
per a l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost 
de la corporació. 

 
4. 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.d) 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 
 

ACORD 
 

Únic. APROVAR el “Projecte per a la substitució de les calderes de l’edifici 
Serradell Trabal al Recinte Mundet”, amb un pressupost de 72.443,29 €, IVA exclòs, 
que més el 21% d’IVA per import de 15.213,09 €, resulta per un pressupost total de 
87.656,38 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de 
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(7888b570009a22b91173) 
Perfil Signatari Data signatura 
 JOSE ANTONIO GALLEGO JARIO 11/07/2022, 12:26 
Tècnic/a del Servei Promotor Jordi Valls Planas (TCAT) 25/10/2022, 16:45 
 
Estudi de seguretat i salut(61e8ab1f0c4420fbb0e6) 
Perfil Signatari  Data signatura 
 JOSE ANTONIO GALLEGO JARIO 11/07/2022, 12:28 
Tècnic/a del Servei Promotor Jordi Valls Planas (TCAT) 25/10/2022, 16:46 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització 
del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, 
aprovat per acords núm.153 i 521 de la Junta de Govern de 31 de març i 14 de 
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juliol de 2022, respectivament, amb un pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA 
inclòs, dividit en els lots següents: Lot 1. Obra civil amb un import de 
12.737.547,97 € i Lot 2. Instal·lacions amb un import de 6.728.011,58 € (Exp. núm. 
2018/3473).- 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 
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 de les 

obres. 
 
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.  
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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) va interposar un 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. Per acord núm. 692 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 13 d’octubre 

de 2022, es va aprovar el desistiment del procediment de contractació de les 
obres de referència, ateses les al·legacions formulades pel recurrent en l’escrit 
d’interposició del recurs especial en matèria de contractació, ja que, tot i haver-se 
justificat la no divisió en lots en l’expedient sobre la base d’una correcta execució i 
coordinació de l’obra, es va considerar factible replantejar el projecte per tal que 
es pogués dur a terme en dos lots separats, de manera que es garantís el principi 
de lliure concurrència a la licitació i la participació en aquesta de les petites i 
mitjanes empreses. 

 
10. El 26 d’octubre de 2022 el cap de la Secció de Projectes i Obres I ha emès un 

informe, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC REFERENT A DIVISIÓ EN LOTS DEL PROJECTE DE REFORMA 
DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD, RECINTE MUNDET. MD1844P16. 
 
Exp. 2018/3473 
 
El projecte de REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD, reforma integral amb 
una superfície construïda de 10.627,37 m2, es va finalitzar el març del 2022.  
 
El bloc B està estructurat en planta baixa, quatre plantes i soterrani. En la planta soterrani 
se situen la majoria de serveis tècnics, juntament amb els situats a la coberta. La planta 
baixa acull els espais de recepció, oficines, espais de taller i sales amb diverses funcions. 
La resta de plantes tenen una estructura semblant: habitacions, oficines i una zona de 
convivència-menjador. 
 
El conjunt del pavelló Nord està destinat als Serveis Residencials d’Estades Temporals i 
Respir. L’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona 
ofereix el programa Respir amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies 
cuidadores de persones amb un determinat grau de dependència, proporcionant-los un 
temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes. 
 
El bloc B concentra la majoria de serveis dels tres edificis —calderes, bombes, plaques—, 
que subministra als altres dos. Les instal·lacions són molt importants i cada cop més 
prenen un alt grau de sofisticació. 
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Durant el procés de tramitació de l’expedient s’ha fet palesa la necessitat de dividir el  
projecte en lots de cara la seva posterior licitació. 
 
La licitació del projecte es separa en dos Lots: 
 
Lot 1 Obra civil que comprenen els següents capítols entre altres: Enderrocs i moviment 
de terres, Sanejament horitzontal, Fonaments, Estructures, Cobertes, Façanes, 
Tancaments i divisòries, Revestiments i acabats, Paviments, Tancaments i divisòries 
practicables, Ram de manya, Equipaments, Urbanització. 
 
El Lot 2 Instal·lacions, comprenen els següents capítols: Gestió de Residus, Proveïment 
d’aigua, Instal·lacions elèctriques i enllumenat, Xarxa de gas, Xarxa de gasos medicinals, 
Climatització i ventilació, Protecció contra incendis i detecció, Comunicació i informació, 
Control d’accessos i pacients, Sanitaris i aixetes, Varis, Instal·lacions de transport vertical. 
 
El pressupost del projecte és de 19.465.559,55, iva inclòs, desglossat en: 
 

Lot 1 Obra Civil:   12.737.547,97 IVA inclòs 
Lot 2 Instal·lacions:    6.728.011,58 IVA inclòs” 

 
11. D’acord amb l’informe transcrit, s’ha procedit a l’actualització del Projecte, per tal 

que el procediment de contractació es pugui configurar dividit en dos lots. Aquesta 
actualització no suposa una revisió de projecte, en els termes que fixa l’article 45 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.  

 
12. Així doncs, resulta procedent aprovar l’actualització del Projecte de referència, 

aprovat per acords núm. 153 (aprovació inicial) i 521 (actualització de preus) de 
la Junta de Govern, reunida en sessions de 31 de març i 14 de juliol de 2022, 
respectivament, amb un pressupost total de Projecte per import de 
16.087.239,30 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.378.320,25 €, 
ascendeix per un import total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, dividit en els lots 
següents: 

 
 Import 

(IVA exclòs) 
21% d’IVA 

Import 
(IVA inclòs) 

Lot 1. Obra civil 10.526.899,15 € 2.210.648,82 € 12.737.547,97 € 

Lot 2. Instal·lacions 5.560.340,15 € 1.167.671,43 € 6.728.011,58 € 

Total 16.087.239,30 € 3.378.320,25 € 19.465.559,55 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’article 45 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens 

locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la present 
actualització del projecte de referència, que inclou la diferenciació de dos lots, no 
es considera una revisió de projecte, atès que no representa una variació superior, 
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en més o en menys, al 20 % del pressupost de l’obra, ni comporta una alteració 
substancial del projecte inicial. 

 
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 
 

Únic. APROVAR l’actualització del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló 
Nord del Recinte Mundet”, aprovat per acords núm. 153 (aprovació inicial) i 521 
(actualització de preus) de la Junta de Govern, reunida en sessions de 31 de març i 
14 de juliol de 2022, respectivament, de conformitat amb l’informe emès el 26 
d’octubre de 2022  pel cap de la Secció de Projectes i Obres I, amb un pressupost de 
Projecte per import de 16.087.239,30 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import 
de 3.378.320,25 €, ascendeix a un import total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, dividit 
en els lots següents: 
 

 Import 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Import 

(IVA inclòs) 

Lot 1. Obra civil 10.526.899,15 € 2.210.648,82 € 12.737.547,97 € 

Lot 2. Instal·lacions 5.560.340,15 € 1.167.671,43 € 6.728.011,58 € 

Total 16.087.239,30 € 3.378.320,25 € 19.465.559,55 € 

 

“ 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(d75d34519485c27e9007) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor Laura del Río Fernández (TCAT) 21/10/2022, 14:20 
Tècnic/a del Servei Promotor Josep Maria Rieradevall Pons (TCAT) 24/10/2022, 11:49 
Responsable directiu  Jorge Campanillas Pinós (SIG) 24/10/2022, 13:09 
Servei Promotor 
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Estudi de seguretat i salut(ecb8f9584bd16455b2df) 
Perfil Signatari  Data signatura 
Tècnica de l'Oficina de Seguretat en Nuria Muela Ormad (TCAT) 26/10/2022, 13:45 
Obres i Autoprotecció (Arquitecta tècnica) 
Tècnica de l'Oficina de Seguretat en Antonio Martín Cruces (TCAT) 26/10/2022, 13:48 
Obres i Autoprotecció (Arquitecte tècnic) 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Localret, pel qual s’acorda la realització, la coordinació i el seguiment 
dels estudis de provisió de banda ampla al territori, estudis que tenen per 
destinataris 24 ajuntaments de la província de Barcelona, atorgats en el marc del 
Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres 
projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 
2022/00020331).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot 
Catalunya, les quatre Diputacions, els Consells Comarcals, les entitats locals de 
caràcter territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de 
fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota 
mena d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
 
1.2. Constitueixen, entre d’altres, objectius del Consorci, segons es desprèn de les 
lletres a), b), d) i j) de l’article 8 dels seus Estatuts (DOGC núm. 6877, del 22.5.2015), 
els següents: 
 

“a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 
 
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i 
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació. 
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(...) 
 

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés 
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en 
cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 

 
(...) 

 
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al 
desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en 
general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.” 
 

1.3. La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i 
cooperació, ha de coordinar, donar suport i potenciar la utilització de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de 
comunicacions electròniques a tots els municipis de la demarcació provincial de 
Barcelona i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
1.4. Els municipis necessiten disposar d’unes xarxes de comunicació electròniques 
amb el màxim de funcionalitat possible, tot això per a la prestació dels seus serveis 
públics i el desenvolupament eficient de la resta d’activitats que tenen atribuïdes 
legalment.  

 
1.5. Des de la constitució del Consorci Localret, s’ha produït una estreta col·laboració 
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis 
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions 
electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 
1.6. En el conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci hi apareix el 
reconeixement al Consorci, com entitat municipalista especialitzada en TIC, i l’interès 
de la Diputació de desenvolupar, a través d’aquest Consorci, projectes estratègics per 
als ens locals. Per regular aquests tipus de relacions de col·laboració i d’encomandes, 
els estatuts del Consorci Localret fixen el conveni com a mitjà a emprar, en tant que 
l’article 7 dels seus Estatuts disposa: 

 
“Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
 
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a 
la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de 
col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es 
pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu 
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les 
actuacions realitzades. 
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7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.” 

 
Al seu torn, l’article 9 dels Estatuts del Consorci disposa: 
 

“Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions següents: 
 

(...) 
 

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats esmentades en 
l’àmbit dels ens locals consorciats.” 
 
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens 
locals consorciats. 
 
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
consorciats.  

 
1.7. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP 226/2021). Entre els 
diferents recursos tècnics inclosos en l’esmentada convocatòria es troba l’anomenat 
Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, any 2022, el qual té per 
destinataris els Ajuntaments de fins a 50.000 habitants de la província de Barcelona. 
D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que són 
objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva.  

 
1.8. La Junta de Govern, en sessió de 29 de setembre de 2022 (AJG 643/2022), va 
aprovar la concessió del recurs tècnic d’estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori de l’any 2022 en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals de l’any 
2022, als municipis següents, i per l’import assenyalat, d’acord amb la valoració 
econòmica presentada pel Consorci Localret a la Memòria justificativa aportada: 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070891 22/Y/331142 8.246,00 € 78 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 

Projecte per a la 
provisió de fibra 

òptica a les cases 
de pagès de 

Perafita 

202210057330 22/Y/331144 16.058,00 € 74 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210065168 22/Y/331137 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 

Estudi de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Muntanyola 

202210043365 22/Y/331143 13.578,00 € 62 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

P0821500F 

Estudi per a la 
provisió de la 

banda ampla a 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

202210057800 22/Y/331149 8.246,00 € 62 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi per al 
desplegament i 
connectivitat de 
fibra òptica al 

municipi 

202210068918 22/Y/331145 13.764,00 € 60 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Estudi per a la 
provisió de banda 

ampla a les 
masies aïllades 

d'Avià 

202210051224 22/Y/331132 18.352,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210021933 22/Y/331150 16.058,00 € 56 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 

P0826000B 

Estudi de 
desplegament i 

connectivitat que 
permeti a 

l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures 
de 

telecomunicacions 
en el municipi 

202210070148 22/Y/331151 16.554,00 € 56 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Estudi d'accions 
d'impuls per a la 

millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Ullastrell 

202210068595 22/Y/331133 11.470,00 € 56 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Estudi de banda 
ampla de 
Cànoves i 
Samalús 

202210070989 22/Y/331138 18.352,00 € 54 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla municipi de 

Santa Susanna 

202210059007 22/Y/331152 11.470,00 € 54 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 

Estudi definició 
estratègia 

municipal de 
desplegament 

d'infraestructures 
per la 

connectivitat dels 
equipament 
municipals 

202210061132 22/Y/331139 13.578,00 € 52 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudi per 
dimensionar quina 

haurà de ser la 
xarxa a instal·lar 

per auto prestació 
dels equipament 

municipals 

202210069911 22/Y/331141 13.578,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210064986 22/Y/331147 16.554,00 € 48 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 

Estudi de 
cobertura de 

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

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 

Estudi per a la 
millora de la 

cobertura mòbil al 
municipi de 

Cardona 

202210063701 22/Y/331136 15.066,00 € 46 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Millora de la 
cobertura de 

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

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Assistència en la 
redacció d'un 

estudi per 
determinar la 

cobertura real de 
telefonia mòbil 

202210060462 22/Y/331140 19.592,00 € 44 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Òdena 

202210046563 22/Y/331134 15.066,00 € 44 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al Papiol 

202210069586 22/Y/331155 15.066,00 € 44 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Estudi per a la 
definició d'una 

estratègia 
municipal de 

desplegament 
d'infraestructures 

202210067817 22/Y/331154 13.764,00 € 44 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070336 22/Y/331153 16.554,00 € 43 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 

Estudi per 
determinar la 

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

dades 

202210063072 22/Y/331135 16.554,00 € 42 

 
1.9. Tots els municipis assenyalats, destinataris dels estudis per al 2022, són membres 
del Consorci Localret. 
 
1.10. D’acord amb la Memòria justificativa aportada, el Consorci Localret disposa dels 
mitjans propis necessaris per a dur a terme la realització dels encàrrecs d’aquest 
conveni. Altrament, queda acreditada en l’expedient la manca d’onerositat de les 
prestacions, en venir aquestes limitades al reemborsament dels costos reals de les 
actuacions realitzades, la qual cosa determina l’exclusió de l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), en no integrar el concepte 
de contracte definit a l’article 2.1 de l’esmentada Llei. 
 
L’esmentada Memòria justificativa, al seu Annex III, incorpora el mètode de càlcul de 
costos d’estudis, assenyalant que la realització, coordinació i seguiment dels estudis 
per a la provisió dels estudis de banda ampla al territori per part del Consorci Localret 
és realitzarà sense lucre o benefici. A més, el Consorci acreditarà en el moment de 
presentar les factures, el mètode de càlcul del costos facturats i la inexistència de lucre 
o benefici.   
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1.11. La Junta de Govern, en sessió de 29 de setembre de 2022 (AJG 643/2022), va 
aprovar la reserva de crèdit per un import de 352.222,00 € (tres-cents cinquanta-dos 
mil dos-cents vint-i-dos euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses 
d’execució per a la concessió dels recursos tècnics que es presten mitjançant el 
conveni a formalitzar amb LOCALRET. Aquesta retenció de crèdit està distribuïda 
d’acord amb el detall següent: 
 

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

 
- 254.262,00 € (dos-cents cinquanta-quatre mil dos-cents seixanta-dos euros), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2024. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, la 
qual ha estat transposada mitjançant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), recull les previsions següents: 
 
a). Part expositiva, paràgraf 33: 

 
“Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus 
servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica 
particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la 
ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a los poderes 
participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o facultativas de las 
autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de 
Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han de 
ser necesariamente idénticos; también pueden ser complementarios. 
 
Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar sujetos a la 
aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva, siempre que se hayan 
celebrado exclusivamente entre poderes adjudicadores, que la aplicación de dicha 
cooperación esté guiada únicamente por consideraciones de interés público y que ninguna 
empresa de servicios privada se encuentre en una situación ventajosa frente a sus 
competidores. 
 
Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto 
cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución 
cooperativa del servicio público de que se trate, no es necesario que todos los poderes 
participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la 
ejecución de la cooperación, incluidas todas las transferencias financieras entre los poderes 
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adjudicadores participantes, debe únicamente regirse por consideraciones de interés 
público.” 

 
b). Articulat: 

 
“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación (...) 
 
6. Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos mediante los cuales se 
organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para desempeñar funciones 
públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que no prevén que 
se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se consideran un asunto de 
organización interna del Estado miembro de que se trate y, en ese sentido, en modo alguno 
se ven afectados por la presente Directiva.” 
 
“Artículo 12. Contratos públicos entre entidades del sector público (...) 

 
4. Un contrato celebrado exclusivamente entre dos o más poderes adjudicadores quedará 
fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, cuando se cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes: 

 
a) que el contrato establezca o desarrolle una cooperación entre los poderes adjudicadores 

participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben 
se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común; 

 
b) que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones 

relacionadas con el interés público, y 

 
c) que los poderes adjudicadores participantes realicen en el mercado abierto menos del 20 

% de las actividades objeto de la cooperación.” 

 
2.2. L’article 31.1.b) de la LCSP disposa que: 
 

“Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si d’alguna de les formes 
següents, sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de contractual:  

 
(...) 

 
b) Mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre entitats que pertanyen al sector 
públic, amb la subscripció prèvia dels convenis corresponents, en les condicions i amb els 
límits que estableix l’apartat 1 de l’article 6.” 

 
2.3. L’article 6.1 de la LCSP estableix que: 
 

“Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis el contingut dels quals no 
estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes 
administratives especials subscrits entre si per l’Administració General de l’Estat, les 
entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats públiques, les 
comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les entitats locals, les 
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entitats amb personalitat jurídica pública que en depenguin i les entitats amb personalitat 
jurídica privada, sempre que, en aquest últim cas, tinguin la condició de poder adjudicador.  

 
La seva exclusió queda condicionada al compliment de les condicions següents:  

 
a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es presumeix 
quan duguin a terme en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per cent de les 
activitats objecte de col·laboració. Per calcular el percentatge esmentat s’ha de prendre en 
consideració la mitjana del volum de negocis total o un altre indicador alternatiu d’activitat 
apropiat, com les despeses suportades considerades en relació amb la prestació que 
constitueixi l’objecte del conveni en els tres exercicis anteriors a l’adjudicació del contracte. 
Quan, a causa de la data de creació o d’inici d’activitat o de la reorganització de les 
activitats, el volum de negocis o un altre indicador alternatiu d’activitat apropiat, com les 
despeses, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis anteriors o hagin perdut la 
seva vigència, n’hi ha prou que es demostri que el càlcul del nivell d’activitat es correspon 
amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.  

 
b) El conveni ha d’establir o desenvolupar una cooperació entre les entitats participants amb 
la finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen es presten de manera 
que s’aconsegueixin els objectius que tenen en comú.  

 
c) El desenvolupament de la cooperació s’ha de guiar únicament per consideracions 
relacionades amb l’interès públic.” 

 
2.4. L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol) i els articles 25, 26, 31 i 36 de la LBRL, i 66 a 67, 71, 91 i 92 del TRLCat, fan 
referència a les competències atribuïdes als governs locals, ajuntaments i diputacions 
provincials. 

 
2.5. Els articles 36.1.b) i 55.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LBRL) i l’article 144.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLCat), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves 
funcions; els articles 57 de la LBRL i 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen 
els convenis de cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú.  

 
2.6. Els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic (LRJSP), regulen, respectivament, els convenis i els principis de les 
relacions interadministratives; i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, regulen els convenis de col·laboració. 
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2.7. Els sistemes de cooperació horitzontal entre organismes que pertanyen al 
sector públic han estat objecte de diversos pronunciaments jurisprudencials per 
part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), els quals han tingut la 
corresponent projecció en la jurisprudència estatal. 
 
En aquest sentit, la sentència del TJUE de data 9 de juny de 2009 (assumpte C-
480/06) disposà en el seu paràgraf 47 que “el Derecho comunitario no impone en 
modo alguno a las autoridades públicas el uso de una forma jurídica particular para 
garantizar sus misiones de servicio público conjuntamente”.  
 
Més recentment, la sentència del TJUE de 28 de maig de 2020 (assumpte C-796/18), 
afirma en el seu paràgraf 59 que “la cooperación entre entidades públicas puede 
abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y 
responsabilidades que hayan sido conferidas a los poderes adjudicadores 
participantes o que estos hayan asumido”, de la qual cosa es dedueix que “puede 
abarcar una actividad de apoyo a un servicio público, siempre que esa actividad de 
apoyo contribuya a la realización efectiva de la misión de servicio público objeto de la 
cooperación entre los poderes adjudicadores participantes”. 
 
Altrament, la sentència del TJUE de data 4 de juny de 2020 (assumpte C-429/19), tot 
acotant les exigències de la cooperació horitzontal, afirma en el seu paràgraf 29 que 
“la participación conjunta de todas las partes del acuerdo de cooperación es 
indispensable para garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan y 
que este requisito no puede considerarse cumplido cuando la única contribución de 
algunos cocontratantes se limite a un simple reembolso de gastos”, i afegeix en el seu 
paràgraf 30 que “si tal reembolso de gastos bastase por sí solo para considerar que 
existe una «cooperación», en el sentido del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 
2014/24, no podría establecerse ninguna diferenciación entre tal «cooperación» y un 
«contrato público» que no está cubierto por la exclusión prevista en dicha disposición”. 
 
Finalment, quant a la projecció de la jurisprudència del TJUE en es òrgans 
jurisdiccionals estatals, la sentència núm. 114/2020, de 4 de març, del Tribunal 
Superior de Justícia d’Aragó, admet els sistemes de cooperació horitzontal en el marc 
de la prestació de serveis públics, tot introduint la possibilitat d’identificar, quan en la 
cooperació hi participen més de dos entitats públiques, “una doble línea o relación, la 
cooperación horizontal, que debe producirse entre el Ayuntamiento y el Consorcio, y 
una vertical, que debe producirse entre el Consorcio y GRHUSA (empresa pública 
mitjà propi del Consorci), debiendo por ello cumplirse las exigencias entre las dos 
primeras, cooperación horizontal, y entre la segunda y la tercera, vertical. Lo que no 
puede pretenderse es que se den, entre el ayuntamiento y GRHUSA las exigencias de 
la horizontal, 12.4 de la Directiva y la vertical, art. 12.1.” I tot això, amb el benentès que 
en el cas del conveni entre la Diputació, els ajuntaments destinataris dels recursos i 
Localret la cooperació es desenvolupa de manera horitzontal, per tal com aquest 
consorci no desplega la seva actuació a través de cap mitjà propi. 
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3. ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS A LA 
NORMATIVA APLICABLE SOBRE LA COOPERACIÓ HORITZONTAL  
 
D’acord amb els antecedents i la documentació que consta a l’expedient, queda 
acreditat el compliment dels requisits exigits a la normativa aplicable sobre la 
cooperació horitzontal, ateses les consideracions següents: 

 
a) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret no tenen vocació de mercat per tal 
com desenvolupen les seves activitats en l’àmbit públic, i pel que fa concretament a la 
que és objecte d’aquest conveni i en particular pel que es refereix al Consorci, no 
intervé en el mercat obert en competència amb operadors privats, ja que només dona 
serveis als ens consorciats. Aquest mateix requisit de no tenir vocació de mercat el 
compleixen els municipis destinataris dels estudis de provisió de banda ampla al 
territori de l’any 2022.  
 
b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat 
de garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten de 
manera que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes de 
formalitzar aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el 
Consorci Localret, el qual es complementarà amb les corresponents addendes a 
subscriure per cadascun dels ajuntaments destinataris dels estudis corresponents de 
l’any 2022, per manifestar la seva conformitat. 
 
c) El desenvolupament de la cooperació entres les entitats participants es guia 
únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic i en aquest sentit, s’ha 
de ressaltar que:  
 

c.1) Els ajuntaments i la Diputació actuen en l’exercici de les competències que 
tenen atribuïdes legalment (Estatut d’Autonomia de Catalunya/2016, art. 84.2; 
LBRL, 25, 26 i 36, i TRLCat, 66 a 67, 71, 91 i 92). 
 
c.2) El Consorci Localret intervé per donar compliment els objectius i les funcions 
establertes als seus Estatuts abans detallada, amb el benentès que les 
transferències financeres que rep es contrauen, únicament i exclusivament, al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions que haurà de realitzar en el 
marc del present conveni.  
 

d) Altrament, el conveni compleix amb els requisits exigits a l’art. 48.3 de la LRJSP 
atès que permetrà millorar l’eficiència de la gestió pública a partir de la implementació 
de banda ampla en els municipis destinataris, facilita la utilització conjunta de mitjans i 
serveis dels ens públics intervinents, contribueix a l’exercici de les activitats d’utilitat 
pública que hi desenvolupen i compleix la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
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4. COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI  
 

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 1388/2022, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.2.2022 i modificada per decret 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 
competència per a l’aprovació de convenis específics amb altres entitats per un import 
superior a 100.000 euros. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, conveni que inclou el model d’addenda a formalitzar 
pels ajuntaments destinataris, i pel qual s’encarrega al Consorci la realització, la 
coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats 
en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2022, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona, als 
municipis que s’indicaran i d’acord amb la minuta que s’adjunta com annex. 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070891 22/Y/331142 8.246,00 € 78 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 

Projecte per a la 
provisió de fibra 

òptica a les cases 
de pagès de 

Perafita 

202210057330 22/Y/331144 16.058,00 € 74 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210065168 22/Y/331137 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 

Estudi de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Muntanyola 

202210043365 22/Y/331143 13.578,00 € 62 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

P0821500F 

Estudi per a la 
provisió de la 

banda ampla a 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

202210057800 22/Y/331149 8.246,00 € 62 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi per al 
desplegament i 
connectivitat de 
fibra òptica al 

municipi 

202210068918 22/Y/331145 13.764,00 € 60 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Estudi per a la 
provisió de banda 

ampla a les 
masies aïllades 

d'Avià 

202210051224 22/Y/331132 18.352,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210021933 22/Y/331150 16.058,00 € 56 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 

P0826000B 

Estudi de 
desplegament i 

connectivitat que 
permeti a 

l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions 

en el municipi 

202210070148 22/Y/331151 16.554,00 € 56 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Estudi d'accions 
d'impuls per a la 

millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Ullastrell 

202210068595 22/Y/331133 11.470,00 € 56 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Estudi de banda 
ampla de 
Cànoves i 
Samalús 

202210070989 22/Y/331138 18.352,00 € 54 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla municipi de 

Santa Susanna 

202210059007 22/Y/331152 11.470,00 € 54 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 

Estudi definició 
estratègia 

municipal de 
desplegament 

d'infraestructures 
per la 

connectivitat dels 
equipament 
municipals 

202210061132 22/Y/331139 13.578,00 € 52 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudi per 
dimensionar quina 

haurà de ser la 
xarxa a instal·lar 

per auto prestació 
dels equipament 

municipals 

202210069911 22/Y/331141 13.578,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210064986 22/Y/331147 16.554,00 € 48 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 

Estudi de 
cobertura de 

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

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 

Estudi per a la 
millora de la 

cobertura mòbil al 
municipi de 

Cardona 

202210063701 22/Y/331136 15.066,00 € 46 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Millora de la 
cobertura de 

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

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Assistència en la 
redacció d'un 

estudi per 
determinar la 

cobertura real de 
telefonia mòbil 

202210060462 22/Y/331140 19.592,00 € 44 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Òdena 

202210046563 22/Y/331134 15.066,00 € 44 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al Papiol 

202210069586 22/Y/331155 15.066,00 € 44 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Estudi per a la 
definició d'una 

estratègia 
municipal de 

desplegament 
d'infraestructures 

202210067817 22/Y/331154 13.764,00 € 44 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

202210070336 22/Y/331153 16.554,00 € 43 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 

Estudi per 
determinar la 

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

dades 

202210063072 22/Y/331135 16.554,00 € 42 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor del Consorci Localret (NIF: P5800043A), 
la despesa de 352.222,00 € (tres-cents cinquanta-dos mil dos-cents vint-i-dos euros), 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents 
pressupostos, d’acord amb la distribució i detall següent: 
 

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

 
- 254.262,00 € (dos-cents cinquanta-quatre mil dos-cents seixanta-dos euros), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2024. 

 

Ens NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2023 

(EUR) 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2024 

(EUR) 

Total 
aportació de 
la Diputació  
any 2023 i 
2024 (EUR) 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Estudi per a la provisió de 

banda ampla al territori 
22/Y/331142 2.294,00 €  5.952,00 €   8.246,00 €  

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 
Projecte per a la provisió 

de fibra òptica a les cases 
de pagès de Perafita 

22/Y/331144 4.464,00 €  11.594,00 €  16.058,00 €  

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al territori 
22/Y/331137  4.464,00 €  11.594,00 €  16.058,00 €  
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Ens NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2023 

(EUR) 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2024 

(EUR) 

Total 
aportació de 
la Diputació  
any 2023 i 
2024 (EUR) 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 
Estudi de la cobertura de 

telefonia mòbil a 
Muntanyola 

22/Y/331143    3.782,00 €   9.796,00 €  13.578,00 €  

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
P0821500F 

Estudi per a la provisió de 
la banda ampla a Sant 
Jaume de Frontanyà 

22/Y/331149 2.294,00 €   5.952,00 €    8.246,00 €  

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi per al 
desplegament i 

connectivitat de fibra 
òptica al municipi 

22/Y/331145  3.844,00 €   9.920,00 €  13.764,00 €  

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 
Estudi per a la provisió de 
banda ampla a les masies 

aïllades d'Avià 
22/Y/331132 5.084,00 €  13.268,00 €  18.352,00 €  

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al territori 
22/Y/331150 4.464,00 €  11.594,00 €  16.058,00 €  

Ajuntament de 
Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Estudi de desplegament i 
connectivitat que permeti 
a l'ajuntament planificar 
les infraestructures de 

telecomunicacions en el 
municipi 

22/Y/331151 4.588,00 €  11.966,00 €  16.554,00 €  

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Estudi d'accions d'impuls 
per a la millora de la 

cobertura de telefonia 
mòbil a Ullastrell 

22/Y/331133 3.162,00 €  8.308,00 €  11.470,00 €  

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 
Estudi de banda ampla de 

Cànoves i Samalús 
22/Y/331138  5.084,00 €  13.268,00 €  18.352,00 €  

Ajuntament de 
Santa 

Susanna 
P0826100J 

Estudi per a la provisió de 
banda ampla municipi de 

Santa Susanna 
22/Y/331152 3.162,00 €   8.308,00 €  11.470,00 €  

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 

Estudi definició estratègia 
municipal de 

desplegament 
d'infraestructures per la 

connectivitat dels 
equipament municipals 

22/Y/331139  3.782,00 €  9.796,00 €  13.578,00 €  

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudi per dimensionar 
quina haurà de ser la 

xarxa a instal·lar per auto 
prestació dels equipament 

municipals 

22/Y/331141 3.782,00 €  9.796,00 €  13.578,00 €  
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Ens NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2023 

(EUR) 

Aportació 
de la 

Diputació  
any 2024 

(EUR) 

Total 
aportació de 
la Diputació  
any 2023 i 
2024 (EUR) 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al territori 
22/Y/331147 4.588,00 €  11.966,00 €  16.554,00 €  

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Estudi de cobertura de 

telefonia mòbil 
22/Y/331148 3.782,00 €  9.796,00 €  13.578,00 €  

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 
Estudi per a la millora de 

la cobertura mòbil al 
municipi de Cardona 

22/Y/331136  4.216,00 €  10.850,00 €  15.066,00 €  

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
Millora de la cobertura de 

telefonia mòbil 
22/Y/331146 4.216,00 €  10.850,00 €  15.066,00 €  

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Assistència en la redacció 
d'un estudi per determinar 

la cobertura real de 
telefonia mòbil 

22/Y/331140 5.456,00 €  14.136,00 €  19.592,00 €  

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Millora de la cobertura de 
telefonia mòbil a Òdena 

22/Y/331134 4.216,00 €  10.850,00 €  15.066,00 €  

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 
Estudi per a la provisió de 

banda ampla al Papiol 
22/Y/331155 4.216,00 €  10.850,00 €  15.066,00 €  

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Estudi per a la definició 
d'una estratègia municipal 

de desplegament 
d'infraestructures 

22/Y/331154 3.844,00 €  9.920,00 €  13.764,00 €  

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al territori 
22/Y/331153 4.588,00 €  11.966,00 €  16.554,00 €  

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 

Estudi per determinar la 
cobertura real de telefonia 
mòbil en relació amb els 

serveis mòbils de veu i de 
dades 

22/Y/331135 4.588,00 €  11.966,00 €  16.554,00 €  

Total   97.960,00 €  254.262,00 €  352.222,00 €  

 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret i als ajuntaments 
beneficiaris del recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori de 
l’any 2022 en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per 
als ens locals de la demarcació de Barcelona, als efectes de rebre la seva conformitat 
mitjançant la subscripció de la corresponent addenda.” 
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CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
EL CONSORCI LOCALRET, PEL QUAL S’ENCARREGA LA REALITZACIÓ, LA 
COORDINACIÓ I EL SEGUIMENT DELS ESTUDIS DE PROVISIÓ DE BANDA AMPLA AL 
TERRITORI, ESTUDIS QUE TENEN PER DESTINATARIS 24 AJUNTAMENTS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA, ATORGATS EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2022, 
I ALTRES PROJECTES D’INTERÈS ESTRATÈGIC EN L’ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER ALS ENS LOCALS DE LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà, 
com a diputat president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la 
Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona, 
que actua en nom i representació d’aquesta corporació, i assistit pel secretari Delegat, 
Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la corporació núm. 2446/20 de 13 de març de 2020 (publicat al BOPB de 16 de març de 
2020). 
 
I de l’altra, el Consorci LOCALRET representat per l’Il·lm. Sr. xxxxxxxxxxx, en la seva 
condició de president del Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari 
general, Sr. xxxxxxxxx. 
 

MANIFESTEN 
 
I.- El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, les 
entitats locals de caràcter territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb la 
finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los 
davant tota mena d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el 
desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques i l’administració electrònica. 
 
II.- La Diputació de Barcelona està integrada en el Consorci Localret, com a membre de ple 
dret, mitjançant conveni de cooperació interadministrativa, signat en data 2 d’octubre de 
2014. 
 
III.- La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada a donar suport i potenciar la utilització de les Tecnologies de la Informació i 
de la Comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques 
a tots els municipis de la demarcació de Barcelona i, especialment, a aquells amb una 
menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
IV.- Des de la constitució del Consorci Localret, s’ha produït una estreta col·laboració entre 
aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis en qüestions 
relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions electròniques en el 
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territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació. 
 
V.- En el conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci hi apareix el 
reconeixement al Consorci, com entitat municipalista especialitzada en TIC, i l’interès de la 
Diputació de desenvolupar, a través d’aquest Consorci, projectes estratègics per als ens 
locals. Per regular aquest tipus d’encomandes, els estatuts del Consorci Localret fixen el 
conveni com a mitjà a emprar. Així, els articles 7, 8.a), b), d) i j) i 9.c), h) i l) dels Estatuts del 
Consorci (DOGC núm. 6877, del 22.5.2015), disposen, respectivament: 
 
“Article 7 
 
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per 

a la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de 

col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es 
pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu 
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de 
les actuacions realitzades. 

 
7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 

de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.” 
 
“Article 8 
 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 
 
“a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans 
 
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i 
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació. 

(...) 
 

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés 
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en 
cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 
 

(...) 
 

j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al 
desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en 
general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.” 
 
“Article 9 
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Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions següents: 
 

(...) 
c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats esmentades 
en l’àmbit dels ens locals consorciats.” 

(...) 
 
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels 
ens locals consorciats. 

(...) 
 
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
consorciats.” 

 
VI.- Els municipis de la província de Barcelona necessiten disposar d’unes xarxes de 
comunicació electròniques amb el màxim de funcionalitat possible, tot això per a la prestació 
dels seus serveis públics i el desenvolupament eficient de la resta d’activitats que tenen 
atribuïdes legalment. 
 
VII.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova anualment, en el marc del 
Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis, el seu règim 
regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos, que incorpora un recurs tècnic, 
consistent en la redacció d’estudis de provisió de banda ampla al territori. Aquests estudis 
es consideren projectes estratègics d’interès per als ens locals de fins a 50.000 habitants de 
la demarcació de Barcelona. 
 
VIII.- Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si sense que el 
resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de contractual, segons estableix l’article 
31.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), mitjançant sistemes de 
cooperació horitzontal, amb la subscripció prèvia dels convenis corresponents. 
 
Al seu torn, el paràgraf 33 de la part expositiva de l’esmentada Directiva 2014/24/UE 
disposa que “Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta 
sus servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma 
jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas 
con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a los 
poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o 
facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos 
específicos de Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes 
participantes no han de ser necesariamente idénticos; también pueden ser 
complementarios.”. 
 
IX.- Queda acreditat en l’expedient el compliment dels requisits exigits a la normativa 
aplicable sobre la cooperació horitzontal, ateses les consideracions següents: 
 
a) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret no tenen vocació de mercat per tal 
com desenvolupen les seves activitats en l’àmbit públic, i pel que fa concretament a la que 
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és objecte d’aquest conveni i en particular pel que es refereix al Consorci, no intervé en el 
mercat obert en competència amb operadors privats, ja que només dona serveis als ens 
consorciats. Aquest mateix requisit de no tenir vocació de mercat el compleixen els 
municipis destinataris dels estudis de provisió de banda ampla al territori de l’any 2022. 
 

b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat de 
garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten de manera 
que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes de formalitzar 
aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el Consorci Localret, el 
qual es complementarà amb les corresponents addendes a subscriure entre la Diputació, el 
Consorci Localret i cadascun dels ajuntaments destinataris dels estudis corresponents de 
l’any 2022.  
 

c) El desenvolupament de la cooperació entre les entitats participants es guia únicament per 
consideracions relacionades amb l’interès públic i en aquest sentit, s’ha de ressaltar que:  
 

c.1) Els ajuntaments i la Diputació actuen en l’exercici de les competències que tenen 
atribuïdes legalment (Estatut d’Autonomia de Catalunya/2016, art. 84.2; LBRL, 25, 26 i 
36, i TRLCat, 66 a 67, 71, 91 i 92). 
 

c.2) El Consorci Localret intervé per donar compliment els objectius i les funcions 
establertes als seus Estatuts abans detallada, amb el benentès que les transferències 
financeres que rep es contrauen, únicament i exclusivament, al reemborsament dels 
costos reals de les actuacions que haurà de realitzar en el marc del present conveni.  
 

d) Altrament, el conveni compleix amb els requisits exigits a l’art. 48.3 de la LRJSP atès que 
permetrà millorar l’eficiència de la gestió pública a partir de la implementació de banda 
ampla en els municipis destinataris, facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis dels 
ens públics intervinents, contribueix a l’exercici de les activitats d’utilitat pública que hi 
desenvolupen i compleix la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

X.- Les parts signants han manifestat la voluntat de formalització del corresponent conveni 
de col·laboració, que es qualifica de conveni interadministratiu d’acord amb la lletra a) de 
l’article 47.2 de la Llei 40/2015. 
 

Per tot l'exposat, i a l'empara del que disposen els articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, 3 i del 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, les administracions esmentades formalitzen el present document, que es regirà per 
les següents, 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte 
 

1. L’objecte del present conveni és establir un marc de relació entre la Diputació de 
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Barcelona i el Consorci Localret per a la realització, la coordinació i el seguiment dels 
estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per als 
ens locals de la demarcació provincial de Barcelona. 
 
2. En particular, la Diputació de Barcelona encarrega al Consorci Localret la realització, la 
coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats als 
ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2022, que a continuació es detallen: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Estudi per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210070891 22/Y/331142 8.246,00 € 78 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 

Projecte per a la 
provisió de fibra 

òptica a les cases 
de pagès de 

Perafita 

202210057330 22/Y/331144 16.058,00 € 74 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210065168 22/Y/331137 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 

Estudi de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Muntanyola 

202210043365 22/Y/331143 13.578,00 € 62 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
P0821500F 

Estudi per a la 
provisió de la 

banda ampla a 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

202210057800 22/Y/331149 8.246,00 € 62 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi per al 
desplegament i 
connectivitat de 
fibra òptica al 

municipi 

202210068918 22/Y/331145 13.764,00 € 60 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Estudi per a la 
provisió de banda 

ampla a les 
masies aïllades 

d'Avià 

202210051224 22/Y/331132 18.352,00 € 58 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210021933 22/Y/331150 16.058,00 € 56 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Estudi de 
desplegament i 

connectivitat que 
permeti a 

l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures 
de 

telecomunicacions 
en el municipi 

202210070148 22/Y/331151 16.554,00 € 56 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Estudi d'accions 
d'impuls per a la 

millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Ullastrell 

202210068595 22/Y/331133 11.470,00 € 56 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Estudi de banda 
ampla de 
Cànoves i 
Samalús 

202210070989 22/Y/331138 18.352,00 € 54 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla municipi de 

Santa Susanna 

202210059007 22/Y/331152 11.470,00 € 54 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 

Estudi definició 
estratègia 

municipal de 
desplegament 

d'infraestructures 
per la 

connectivitat dels 
equipament 
municipals 

202210061132 22/Y/331139 13.578,00 € 52 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudi per 
dimensionar quina 

haurà de ser la 
xarxa a instal·lar 

per auto prestació 
dels equipament 

municipals 

202210069911 22/Y/331141 13.578,00 € 50 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210064986 22/Y/331147 16.554,00 € 48 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Estudi de 

cobertura de 
telefonia mòbil 

202210064508 22/Y/331148 13.578,00 € 48 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 

Estudi per a la 
millora de la 

cobertura mòbil al 
municipi de 

Cardona 

202210063701 22/Y/331136 15.066,00 € 46 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
Millora de la 
cobertura de 

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

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Assistència en la 
redacció d'un 

estudi per 
determinar la 

cobertura real de 
telefonia mòbil 

202210060462 22/Y/331140 19.592,00 € 44 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Millora de la 
cobertura de 

telefonia mòbil a 
Òdena 

202210046563 22/Y/331134 15.066,00 € 44 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 
Estudi per a la 

provisió de banda 
ampla al Papiol 

202210069586 22/Y/331155 15.066,00 € 44 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Estudi per a la 
definició d'una 

estratègia 
municipal de 

desplegament 
d'infraestructures 

202210067817 22/Y/331154 13.764,00 € 44 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

202210070336 22/Y/331153 16.554,00 € 43 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 

Estudi per 
determinar la 

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

dades 

202210063072 22/Y/331135 16.554,00 € 42 
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3. Els ajuntaments dels municipis esmentats en l’apartat anterior han de manifestar 
l’acceptació de la realització de l’estudi respectiu de provisió de banda ampla al territori, 
atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 
del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i que durà a terme el Consorci LOCALRET, i 
als efectes de la seva formalització subscriuran l’addenda, d’acord amb la minuta que 
s’adjunta com annex al present Conveni. 
 
Segona.- Obligacions de les parts 
 
1. Per l’assoliment dels objectius del present conveni les parts es comprometen a: 
 
a) Obligacions de la Diputació de Barcelona: 

 
• Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni, integrada pel 

Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida pels tècnics que la 
mateixa Comissió determini. 

 
• Vetllar pel compliment del Protocol d’actuació aplicable als encàrrecs relacionats amb 

els estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats a ens locals en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació. 

 
• Aportar al Consorci Localret la quantitat econòmica fixada per atendre els recursos 

aprovats en base al catàleg de serveis per a l’any 2022 que es concreta a la clàusula 
tercera. 

 
b) Obligacions del Consorci Localret: 

 
• Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni, integrada pel 

Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida pels tècnics que la 
mateixa Comissió determini. 

 
• Elaborar, coordinar i fer el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al 

territori, atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 
del Pla Xarxa de Governs Locals, definits pels responsables de la Diputació de 
Barcelona. 

 
• Emetre factura semestral, per un import corresponent al percentatge d’execució dels 

estudis encarregats per part del responsable de la Diputació de Barcelona, amb 
desglossament individual per ens local i justificar en el moment de presentar-les el 
mètode de càlcul dels costos facturats, així com la inexistència de lucre o benefici 
econòmic. 

 
• Remetre la memòria de les activitats realitzades, en el termini de tres mesos des de la 

finalització i lliurament del darrer dels estudis encarregats. 
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Tercera.- Finançament 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va  aprovar el 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, el seu règim i la convocatòria per a la 
concessió de recursos. Per acord de la Junta de Govern, de data xx de xx (mateixa sessió 
de Junta de Govern per a la concessió del recurs i l’aprovació del conveni), es va aprovar la 
concessió dels estudis als Ajuntaments indicats a la clàusula segona d’aquest conveni per 
un import de 352.222,00 € (tres-cents cinquanta-dos mil dos-cents vint-i-dos euros).Aquest 
import serà finançat a càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080, d’acord 
amb el següent: 
 

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

 

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

 
2. El Consorci Localret emetrà factures semestrals, per un import corresponent al 
percentatge d’execució dels estudis encarregats per part del responsable de la Diputació de 
Barcelona, amb desglossament dels estudis de banda ample finalitzats. 
 
Quarta.- Comissió tècnica i de seguiment 
 
1. Es constitueix una comissió tècnica i de seguiment del present Conveni, formada per les 
persones que ostenten la Direcció General del Consorci Localret i la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió actuarà 
assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte. 
 
2. La Comissió tindrà la funció de reunir-se semestralment o a petició d’una de les parts, per 
tal de fer un seguiment dels estudis.  
 
Cinquena.- Protocol d’actuació 
 
Pel que fa als encàrrecs relacionats amb els estudis de provisió de banda ampla al territori, 
atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de 
Governs Locals, exercici 2022, la Comissió Tècnica i de Seguiment actuarà segons el 
protocol d’actuació següent: 
 
a) El Consorci Localret coordinarà i/o elaborarà els estudis, projectes o plans acordats en 
aquest Conveni. En aquest sentit, el Consorci Localret gestionarà la convocatòria de les 
reunions a la seva seu. 
 
b) La finalització dels estudis, projectes i plans requerirà del vist i plau de la Comissió 
Tècnica i de Seguiment, i en cap cas el termini d’execució superarà un període de 24 
mesos. 
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c) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret lliuraran conjuntament a l’Ens sol·licitant, 
els estudis, projectes o plans coordinats i/o elaborats pel Consorci Localret. 
 
d) El Consorci Localret elaborarà i lliurarà a la Diputació de Barcelona la memòria de les 
activitats realitzades, en el termini de tres mesos des de la finalització i lliurament del darrer 
dels estudis encarregats. 
 
Sisena.- Vigència 
 
El present Conveni estendrà la seva vigència des de la data de la seva signatura i fins a la 
finalització de les actuacions a realitzar, l’acabament de les quals es preveu que no 
ultrapassarà la data del 31 de desembre de 2024, d’acord amb la distribució de la despesa 
aprovada i la data prevista per al lliurament de tots els estudis encarregats. En el supòsit 
que arribada la data esmentada no s’haguessin finalitzat les actuacions, el conveni estendrà 
la seva vigència fins al lliurament de la memòria prevista en el termini de tres mesos des de 
la finalització d’aquestes actuacions. 
 
Setena.- Causes d’extinció i resolució 
 
Seran causes d’extinció i de resolució del conveni les següents: 
 

a) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
b) La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
d) La denúncia prèvia, amb tres mesos d’antelació, per alguna de les parts. 
e) Altres causes previstes legalment. 

 
Vuitena.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni de col·laboració està constituït pels presents pactes i per 
les disposicions dels articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, 108 a 112 i la disposició addicional 5a de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: els articles 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a 
311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i per les disposicions que resultin materialment aplicables al 
conveni de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i la Llei estatal 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies. 
 
Novena.- Resolució de conflictes 
 
En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe administrativa, 
de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissió de Seguiment a la clàusula 
cinquena i sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, 
per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la seva interpretació i 
compliment, de conformitat amb la lletra I de l’article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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<AJUNTAMENT> 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET SOBRE ELS ESTUDIS DE PROVISIÓ DE 

BANDA AMPLA AL TERRITORI, ANY 2022 
 

En data xx de xxxxx de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat 
l’Acord núm. xx/2022, la part resolutiva del qual disposa: 
 
“Primer. APROVAR el conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Localret, conveni que inclou el model d’addenda a formalitzar pels ajuntaments 
destinataris, i pel qual s’encarrega al Consorci la realització, la coordinació i el seguiment 
dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador 
del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als 
ens locals de la demarcació de Barcelona, als municipis que s’indicaran i d’acord amb la 
minuta que s’adjunta com annex.(posar la línia que correspon a l’ajuntament) 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor del Consorci Localret (NIF: P5800043A), la 
despesa de 352.222,00 € (tres-cents cinquanta-dos mil dos-cents vint-i-dos euros), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona i 
d’acord amb el següent: 

 
- 97.960,00 € (noranta-set mil nou-cents seixanta euros), amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona de l’any 2023.  
 

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

 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret i als ajuntaments beneficiaris 
del recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori de l’any 2022 en el 
marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals, i altres projectes d’interès estratègic en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la 
demarcació de Barcelona, als efectes de rebre la seva conformitat mitjançant la subscripció 
de la corresponent addenda.” 
 
L’apartat 3.b) de la part expositiva del dictamen aprovat per l’avantdit acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona núm. xx/2022, de data xx de xxx de 2022, estableix, 
quant als tràmits a seguir per articular la cooperació horitzontal, que: 

 
“b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat 
de garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten de 
manera que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes de 
formalitzar aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el 
Consorci Localret, el qual es complementarà amb les corresponents addendes a 
subscriure pels ajuntament destinataris dels estudis corresponents de l’any 2022.”  
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Atès que per part de la Diputació de Barcelona i del Consorci Localret s’ha donat 
compliment als tràmits adients, se subscriu la present addenda als efectes de donar 
conformitat a la prestació del servei tècnic consistent en la realització, la coordinació i el 
seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim 
regulador del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres 
projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
per als ens locals de la demarcació de Barcelona, aprovada per la Junta de Govern en la 
sessió de data xx de xxx de 2022, en allò que afecta l’ajuntament de xxxxxxxxxxxxx. 
 
I, en virtut de tot això, es dona trasllat a la Diputació de Barcelona i al Consorci Localret de 
la present addenda per al seu coneixement i efectes. 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
33.- 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 Santa Maria de Martorelles, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-5006 (tram 
barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria de Martorelles” 
(Exp. núm. 2019/20309).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. L’àmbit d’estudi es troba en un tram periurbà de 300m de longitud de la BV-5006 

(anomenat carrer de Santiago Rusiñol), entre el carrer de la Vinya d’en Calet (PK 
1+900) i el Pont Vell que dona accés al camí existent al marge de la carretera 
(PK2+230), al barri de Colomer de Santa Maria de Martorelles. 

 
2. Actualment manquen voreres a pràcticament tot el marge dret i a gran part del 

marge esquerre (s’alternen trams de cuneta profunda, voral de terres, d’asfalt o de 
formigó), i alguns vehicles aparquen als vorals i dificulten la mobilitat a peu i 
redueixen la visibilitat a les interseccions. 

 
3. L’amplada de la calçada és d’uns 5m i al final del tram, en el revolt existent, 

s’estreny fins a 4,8m, fet que dificulta el gir dels vehicles pesants, que sovint 
envaeixen el sentit contrari. 

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

Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu 
“Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-5006 (tram barri 
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Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria de Martorelles” per un 
import total de 888.105,55 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. La proposta d‘actuació consisteix en la construcció d’un itinerari de vianants 

segregat de la calçada, pel marge dret, mitjançant voreres i la part final de 
l’itinerari es projecta amb un paviment tou, més integrat en l’entorn. 

 
6. Juntament amb la incorporació de l’itinerari de vianants s’eixamplen els carrils de 

la carretera, on sigui possible, fins una amplada de 3 metres (3,5 metres a la zona 
de sobreample de la corba). 

 
7. També s’ordenarà la urbanització de la resta de voreres del tram, que actualment 

presenten diferents tipologies de materials, així com l’adaptació d’aquestes a la 
normativa d’accessibilitat. 

 
8. S’incorporaran nous passos de vianants (un d’ells elevat) i una plataforma elevada 

en la cruïlla amb la Travessera del camí de Can Girona, amb l’objectiu de pacificar 
la travessera. 

 
9. Es modificaran els serveis d’enllumenat públic, baixa tensió, mitja tensió, 

abastament d’aigua potable, i s’incorporarà un sistema de canalització d’aigua 
pluvial fins a la riera. 

 
10. S’incorporarà una nova capa de rodament de mescles bituminoses que donarà un 

acabat homogeni a tota la calçada, així com la renovació de la senyalització 
horitzontal i vertical del tram. 

 
11. 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.  

 
12. 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). 

 
13 La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 

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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

14 Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de nou 
mesos i mig. 

 
15 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. 

 
16 Es valora l’import total de l’actuació en 888.105,55 EUR (IVA inclòs), amb 

cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, dels quals: 

 

 582.854,43 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 407.998,10 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
o 174.856,33 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

  

 305.251,12 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, i l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, dels quals: 

 
o 213.675,78 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 91.575,34 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. 

 
17 Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 

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. 
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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.  

 
18 La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 
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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 Santa Maria de Martorelles relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu “Urbanització de voreres de la travessera urbana de 
la BV-5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria 
de Martorelles”, 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 SANTA MARIA DE 
MARTORELLES RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

“URBANITZACIÓ DE VORERES DE LA TRAVESSERA URBANA DE LA BV-5006 (TRAM 
BARRI COLOMER) ENTRE EL PK 1+900 I EL PK 2+230. T.M. STA.MARIA DE 

MARTORELLES” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 2446/20, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 SANTA MARIA DE MARTORELLES, representat per l’lŀlm. Alcalde-
president de l’Ajuntament, Sr. Rodolf Casas Bonet, i assistit per la Secretària de la 
corporació, Sra. Montserrat Fernàndez Rivera.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’àmbit d’estudi es troba en un tram periurbà de 300m de longitud de la BV-5006 

(anomenat carrer de Santiago Rusiñol), entre el carrer de la Vinya d’en Calet (PK 1+900) 
i el Pont Vell que dona accés al camí existent al marge de la carretera (PK2+230), al barri 
de Colomer de Santa Maria de Martorelles. 

 
2. Actualment manquen voreres a pràcticament tot el marge dret i a gran part del marge 

esquerre (s’alternen trams de cuneta profunda, voral de terres, d’asfalt o de formigó), i 
alguns vehicles aparquen als vorals i dificulten la mobilitat a peu i redueixen la visibilitat a 
les interseccions. 

 
3. L’amplada de la calçada és d’uns 5 m i al final del tram, en el revolt existent, s’estreny 

fins a 4,8 m, fet que dificulta el gir dels vehicles pesants, que sovint envaeixen el sentit 
contrari. 

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

Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Urbanització de voreres de la travessera 
urbana de la BV-5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230.  
T.M. Sta. Maria de Martorelles” per un import total de 888.105,55 EUR (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. La proposta d‘actuació consisteix en la construcció d’un itinerari de vianants segregat 

de la calçada, pel marge dret, mitjançant voreres i la part final de l’itinerari es projecta 
amb un paviment tou, més integrat en l’entorn. 

 
6. Juntament amb la incorporació de l’itinerari de vianants s’eixamplen els carrils de la 

carretera, on sigui possible, fins una amplada de 3 metres (3,5 metres a la zona de 
sobreample de la corba). 

 
7. També s’ordenarà la urbanització de la resta de voreres del tram, que actualment 

presenten diferents tipologies de materials, així com l’adaptació d’aquestes a la 
normativa d’accessibilitat. 

 
8. S’incorporaran nous passos de vianants (un d’ells elevat) i una plataforma elevada en 

la cruïlla amb la Travessera del camí de Can Girona, amb l’objectiu de pacificar la 
travessera. 

 
9. Es modificaran els serveis d’enllumenat públic, baixa tensió, mitja tensió, abastament 

d’aigua potable, i s’incorporarà un sistema de canalització d’aigua pluvial fins a la riera. 
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10. S’incorporarà una nova capa de rodament de mescles bituminoses que donarà un 
acabat homogeni a tota la calçada, així com la renovació de la senyalització horitzontal 
i vertical del tram. 

 
11. 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.  

 
12. 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). 

 
13. 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 Santa 
Maria de Martorelles en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “URBANITZACIÓ DE VORERES DE LA TRAVESSERA URBANA DE LA BV-
5006 (TRAM BARRI COLOMER) ENTRE EL PK 1+900 I EL PK 2+230. T.M. STA. MARIA 
DE MARTORELLES”, 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 888.105,55 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

 Execució de les obres del projecte constructiu “URBANITZACIÓ DE VORERES DE LA 
TRAVESSERA URBANA DE LA BV-5006 (TRAM BARRI COLOMER) ENTRE EL PK 
1+900 I EL PK 2+230. T.M. STA. MARIA DE MARTORELLES”, redactada per l’Oficina 
Tècnica de Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
888.105,55 EUR (IVA inclòs), dels quals: 

 

 582.854,43 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 
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o 407.998,10 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
o 174.856,33 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

  

 305.251,12 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 213.675,78 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 91.575,34 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 Santa Maria de Martorelles, 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. 

 
Atès que la propietat dels terrenys afectats per a l’execució de les obres, tal i com mostra el 
document tècnic de referència, és de dues Fundacions, l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles i la Diputació de Barcelona es comprometen a aconseguir els terrenys 
necessaris mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles designarà un tècnic municipal per fer el 
seguiment de les obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 305.251,12 EUR corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. 
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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. En el cas que la baixa d’adjudicació 
sigui superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de 
la part que li corresponia inicialment. 
 
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’entitat/s concertant/s des de la finalització de les obres, inclosos els 
arbres i l’enjardinament. 
 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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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. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
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. 
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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 Santa Maria de Martorelles: Rodolf Casas Bonet, Alcalde-president 
de l’Ajuntament; Montserrat Fernàndez Rivera, Secretària de la corporació; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 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.” 
 
34.- 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 Montesquiu, relatiu a les obres del projecte constructiu “Nova 
passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu” (Exp. 
núm. 2020/9074).- 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. En data de 15 d’octubre de 2018, la passarel·la de vianants que creua el riu Ter al 

nucli urbà de Montesquiu, connectant el marge dret del riu on es desenvolupa el 
casc urbà amb el Parc del Castell de Montesquiu i la zona d’horts del marge 
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esquerre, va ser arrossegada per la crescuda del riu, deixant únicament 
parcialment un tram del tauler i algunes de les piles que el sustentaven. 

 
2. Els danys causats per la crescuda del riu van ocasionar la pèrdua del tauler de 

l’antiga passarel·la (exceptuant els trams primer i sisè) i la caiguda de la segona 
pila i el seu fonament. L’estructura anterior estava constituïda per sis trams de 
llosa de formigó sobre cinc piles-tabic de formigó. 

  
3. 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 de les Obres de nova 
passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu, amb un 
pressupost d’1.144.149,84 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. La Diputació de Barcelona promou la construcció d’una nova passarel.la de 

vianants sobre el riu Ter, a Montesquiu amb l’objectiu de restablir la comunicació 
del cas urbà del municipi amb el territori del marge esquerre, ocupat per horts i pel 
Parc del Castell de Montesquiu. 

 
5. La passarel·la de vianants que creua el riu Ter al nucli urbà de Montesquiu, 

connecta el marge dret del riu on es desenvolupa el casc urbà amb el Parc del 
Castell de Montesquiu de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Un dels objectius principals d’aquesta actuació consisteix en garantir l’accés segur 

pels vianants al Parc de Montesquiu de titularitat de la Diputació de Barcelona des 
del nucli urbà de Montesquiu amb la reposició d’aquesta nova passarel·la. 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu 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. 

 
8. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis 

mesos. 
 
9. 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

10. Es valora l’import de l’actuació en un total d’1.144.149,84 EUR (IVA inclòs), dels 
quals l’import de 572.074,92 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, 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, i l’import de 
572.074,92 EUR correspon al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, 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. 

 
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. 

 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Montesquiu relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “Nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de 
Montesquiu”, 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 MONTESQUIU 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “NOVA PASSAREL·LA DE 

VIANANTS SOBRE EL RIU TER A MONTESQUIU. TM DE MONTESQUIU” 
 
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 en data 16.02.2022, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 
03.05.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. 
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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 MONTESQUIU representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Maria Núria Soler Sucarrat, i assistida per la Secretària de la corporació 
Sra. Maria Rosa Vilaplana Penella.    
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. En data de 15 d’octubre de 2018, la passarel·la de vianants que creua el riu Ter al nucli 

urbà de Montesquiu, connectant el marge dret del riu on es desenvolupa el casc urbà 
amb el Parc del Castell de Montesquiu i la zona d’horts del marge esquerre, va ser 
arrossegada per la crescuda del riu, deixant únicament parcialment un tram del tauler i 
algunes de les piles que el sustentaven. 

 
2. Els danys causats per la crescuda del riu van ocasionar la pèrdua del tauler de l’antiga 

passarel·la (exceptuant els trams primer i sisè) i la caiguda de la segona pila i el seu 
fonament. L’estructura anterior estava constituïda per sis trams de llosa de formigó sobre 
cinc piles-tabic de formigó. 

  
3. 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 de les Obres de nova passarel·la de vianants 
sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu, amb un pressupost 
d’1.144.149,84 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. La Diputació de Barcelona promou la construcció d’una nova passarel.la de vianants 

sobre el riu Ter, a Montesquiu amb l’objectiu de restablir la comunicació del casc urbà del 
municipi amb el territori del marge esquerre, ocupat per horts i pel Parc del Castell de 
Montesquiu. 

 
5. La passarel·la de vianants que creua el riu Ter al nucli urbà de Montesquiu, connecta el 

marge dret del riu on es desenvolupa el casc urbà amb el Parc del Castell de Montesquiu 
de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Un dels objectius principals d’aquesta actuació consisteix en garantir l’accés segur pels 

vianants al Parc de Montesquiu de titularitat de la Diputació de Barcelona des del nucli 
urbà de Montesquiu amb la reposició d’aquesta nova passarel·la. 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la 
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 
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8. 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) l’Ajuntament de 
Montesquiu, per executar les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de vianants 
sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu”, així com la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.144.149,84 € IVA inclòs, corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst, 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: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de vianants sobre el 

riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 1.144.149,84 EUR (IVA 
inclòs), dels quals l’import de 572.074,92 EUR correspon al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, 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, i l’import de 
572.074,92 EUR correspon al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, 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 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. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Montesquiu 
 
L’Ajuntament de Montesquiu designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
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Així mateix, l’Ajuntament de Montesquiu 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. 
 
Un cop executades les obres, l’ajuntament de Montesquiu serà titular i s’encarregarà 
de la conservació i manteniment dels següents elements: 
 
- Estructura i paviments de la passera. 
 
- Rampes d’accés a la passera 
 
- Baranes i tanques ubicades a l’estructura i a les rampes 
 
- Enllumenat i altres equipaments de l’estructura i rampes. 
 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els pactes 
anteriors. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 Montesquiu. 
 
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.  
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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 Montesquiu: Maria Núria Soler Sucarrat, Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament; Maria Rosa Vilaplana Penella, Secretària de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Montesquiu 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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Polinyà, formalitzat en data 27 de març de 2022, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 
amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1421, des del PK 0+000 
fins el PK 1+155 (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: 
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“FETS 
 

1. Actualment, la carretera BV-1421 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un 
tram de via en cul de sac, que uneix longitudinalment el centre urbà de Polinyà (PK 
0+000) amb la rotonda d’enllaç de la C-155 (PK 1+155). Tot i haver perdut la seva 
funció de carretera al ser un extrem de via que s’endinsa en la trama urbana de 
Polinyà sense més continuïtat en la xarxa local de carreteres, conserva encara les 
característiques formals d’una carretera convencional. 

 
2. La carretera discorre per tres entorns diferenciats amb diferents graus 

d’urbanització: 
 

- El primer tram (PK 0+000 – PK0+350), és troba en una trama urbana 
consolidada amb voreres en ambdós marges, i tots els serveis habituals d’un 
tram consolidat. 

 
- El segon tram (entre el PK 0+350 i el PK 0+800), és un tram rectilini que separa 

una trama urbana de baixa densitat, (amb dèficits d’urbanització respecte els 
itineraris de vianants), del barri del sector de Can Rovira, que se situa a una cota 
inferior de la travessera. 

 
- El tercer tram (entre el PK 0+800 i el PK 1+155), és un tram de traçat sinuós, 

periurbà, que enllaça la tram urbana de baixa densitat amb la rotonda d’enllaç 
amb la C-155.  

 
3. Tot i les diferències dels tres àmbits, la problemàtica que presenten a nivell de 

seguretat viària i accessibilitat, és coincident en tots ells: un excés de velocitat dels 
vehicles, problemes de permeabilitat transversal de la via per als vianants, i 
mancances a nivell d’accessibilitat per la falta de continuïtat dels itineraris de 
vianants. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 7 de març de 2022 es va signar el 

conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de Polinyà 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 
amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà”, i traspàs de titularitat. 

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

contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible del augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han revisat els preus del projecte i s’han 
actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat 
de referència. 
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6. El projecte amb els preus actualitzats es va aprovar en Junta de Govern de data 13 

d’octubre de 2022, per un import de 1.023.569,09 EUR, IVA inclòs. 
 

7. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els 
pactes primer, segon i tercer del conveni de col·laboració formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà, en el sentit de definir de nou els 
imports del projecte i el que ha d’assumir cada administració degut a l’actualització 
dels preus del mateix.  

 
8. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 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. 

 
2. 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 la present addenda al 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 de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, aprovat en virtut d’acord 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada amb 
data 24 de febrer de 2022 (ref. reg. 78/22), i formalitzat el dia 7 de març de 2022 (ref. 
reg. 64/22), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà, relatiu a les 
obres del projecte constructiu MILLORA DE LA BV-1421, ENTRE LA CRUÏLLA AMB 
LA RIERA I LA ROTONDA D’ENLLAÇ AMB LA C-155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. TM 
DE POLINYÀ” I TRASPÀS DE TITULARITAT D’UN TRAM DE LA CARRETERA BV-
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1421, DES DEL PK 0+000 FINS EL PK 1+155, pels motius expressats en la part 
expositiva, que es transcriu a continuació:   
 
(...) 
 

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC 
FORMALITZAT EN DATA 27 MARÇ DE 2022 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 

L’AJUNTAMENT DE POLINYÀ RELATIU A LES OBRES 
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE LA BV-1421, ENTRE LA CRUÏLLA AMB 
LA RIERA I LA ROTONDA D’ENLLAÇ AMB LA C-155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. TM DE 

POLINYÀ I TRASPÀS DE TITULARITAT DEL TRAM DE LA CARRETERA BV-1421, DES 
DEL PK 0+000 FINS EL PK 1+155. 

 
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 POLINYÀ representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Javier Silva Pérez i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Bernat Calvo Català. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment, la carretera BV-1421 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un tram de 

via en cul de sac, que uneix longitudinalment el centre urbà de Polinyà (PK 0+000) amb 
la rotonda d’enllaç de la C-155 (PK 1+155). Tot i haver perdut la seva funció de carretera 
al ser un extrem de via que s’endinsa en la trama urbana de Polinyà sense més 
continuïtat en la xarxa local de carreteres, conserva encara les característiques formals 
d’una carretera convencional. 

 
2. La carretera discorre per tres entorns diferenciats amb diferents graus d’urbanització: 

 
- El primer tram (PK 0+000 – PK0+350), és troba en una trama urbana consolidada 

amb voreres en ambdós marges, i tots els serveis habituals d’un tram consolidat. 
 
- El segon tram (entre el PK 0+350 i el PK 0+800), és un tram rectilini que separa una 

trama urbana de baixa densitat, (amb dèficits d’urbanització respecte els itineraris de 
vianants), del barri del sector de Can Rovira, que se situa a una cota inferior de la 
travessera. 
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- El tercer tram (entre el PK 0+800 i el PK 1+155), és un tram de traçat sinuós, 
periurbà, que enllaça la trama urbana de baixa densitat amb la rotonda d’enllaç amb 
la C-155.  

 
3. Tot i les diferències dels tres àmbits, la problemàtica que presenten a nivell de seguretat 

viària i accessibilitat, és coincident en tots ells: un excés de velocitat dels vehicles, 
problemes de permeabilitat transversal de la via per als vianants, i mancances a nivell 
d’accessibilitat per la falta de continuïtat dels itineraris de vianants. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 7 de març de 2022 es va signar el conveni 

de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de Polinyà relatiu a les 
obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la 
rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de Polinyà”, i traspàs de 
titularitat. 

 
5. 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. 

 
6. El projecte amb els preus actualitzats es va aprovar en Junta de Govern de data 13 

d’octubre de 2022, per un import de 1.023.569,09 EUR, IVA inclòs. 
 
7. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els 

pactes primer, segon i tercer del conveni específic de col·laboració formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà en el sentit de definir de nou els imports 
del projecte i el que ha d’assumir cada administració degut a l’actualització dels preus. 

 
8. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data ... 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer.- Modificar el pacte primer del conveni específic de col·laboració formalitzat en data 
7 de març de 2022 i amb número de registre 64/22, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Polinyà, relatiu a les obres del projecte constructiu de la “MILLORA DE LA 
BV-1421, ENTRE LA CRUÏLLA AMB LA RIERA I LA ROTONDA D’ENLLAÇ AMB LA C-
155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. TM DE POLINYÀ” I TRASPÀS DE TITULARITAT D’UN 
TRAM DE LA CARRETERA BV-1421, DES DEL PK 0+000 FINS EL PK 1+155, en el sentit 
de definir de nou l’import del projecte degut a l’actualització dels preus del mateix: 
 
(...) 
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Es valora l’import total de l’actuació en 1.023.569,09 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà. 
 
(...) 
 
Segon.- Modificar el pacte segon de l’esmentat conveni, en el sentit de definir de nou 
l’import del de les actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona, degut a 
l’actualització dels preus del mateix: 
 
(...) 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 

amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total 1.023.569,09 EUR (IVA inclòs), dels quals: 

 

 653.660,23 EUR corresponent 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. 

 

 369.908,86 EUR corresponent al cost que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Polinyà, l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

 
(...) 
 
Tercer.- Modificar el pacte tercer de l’esmentat conveni, en el sentit de definir de nou 
l’import de la part del cost de l’actuació corresponent a l’Ajuntament de Polinyà, degut a 
l’actualització dels preus del mateix: 
 
(...) 
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Polinyà és de 369.908,86 EUR corresponent al cost 
de l’actuació inicialment previst i assumit. 

 
(...) 
 
Quart.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data 
que s’assenyala. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Polinyà: Javier Silva Pérez, alcalde president; Bernat Calvo Català, 
secretari de l’Ajuntament; 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)”       

(...) 
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Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del seu 
coneixement i posterior formalització de l’addenda 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 l’addenda hagi estat completament formalitzada 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.”  
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu “Millora de la carretera BV‐4243 dels Rasos de Peguera. 
Tram: PK 0+000 al PK 3+475. TTMM de Berga i Castellar del Riu”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7023).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

 
1. L’objectiu del projecte constructiu “Millora de la carretera BV‐4243 dels Rasos de 

Peguera. Tram: PK 0+000 al PK 3+475. TTMM de Berga i Castellar del Riu” és 
la definició de les obres necessàries per les millores puntuals de la carretera actual i 
la millora dels revolts situats entre els pk 0+250 a 0+650, pk 1+440 al 1+920 i pk 
3+040 a 3+270. Així mateix, s’aprofita l’actuació per millorar les cruïlles de la 
carretera BV‐4243 amb la ctra. BV‐4242 d’accés al Monestir de Queralt en el pk 
0+000, i la cruïlla amb la carretera d’accés al nucli d’ Espinalbet al pk 3+450. Altres 
actuacions a desenvolupar son la millora de la senyalització, de les barreres de 
seguretat i del drenatge en l’àmbit de l’actuació. Com a precepte bàsic en la 
definició del projecte s’adopta la solució que permet un acord amb la seguretat i el 
confort dels usuaris de la carretera. 

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

cents noranta-nou mil cinc-cents seixanta-dos euros amb cinquanta-dos 
cèntims (999.562,52 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21% de l’IVA (209.908,13 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 1.209.470,65 EUR, i una 
partida de valoració d’expropiacions de 21.661,62 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 1.231.132,27 EUR, IVA inclòs. Talment, 
conté l’estudi de seguretat i salut. Informem que el pressupost no ha estat previst en 
el vigent de la corporació de 2022. 
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3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

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

terrenys de propietat privada i pública.  
 
8. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya així com del 

ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. Consegüentment, la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. BERGA 
 

DADES AFECTATS 
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3 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 47 142           SNU 

4 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 31 451           SNU 

5 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 6 914         771 SNU 

6 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 28 1.551      SNU 

7 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

8 68 906     551 SNU 
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DADES AFECTATS 
DADES 
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8 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

8 51 694      SNU 

9 XXX 
Rústica - 
Pastures 

7 27 1.519     217 SNU 

10 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Bosc de 
Pineda 

7 3 929      SNU 

21 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 49 214      SNU 

22 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 29 503      SNU 

 

TM. CASTELLAR DEL RIU 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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11 XXX 
Rústica - 
Pastures 

5 49 923           SNU 

12 XXX 
Rústica – 
Pastures 

5 111 188         850 SNU 

13 XXX 
Rústica - 
Bosc baix 

5 114 19           SNU 

14 XXX 
Rústica - 
Matoll/ 

pastures 
5 108 167      SNU 

15 
NADAL 78, SL     
CONSTRUCCIONES 
MEDITERRANEO 1994, SL 

Rústica - 
Matoll/ 

pastures 
5 110 158      SNU 

16 XXX Rústica - 5 174 189      SNU 

17 XXX 
Rústica - 

Matoll 
5 93 303      SNU 

18 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Bosc 

pineda/ 
conreu 
secà 

5 90 251      SNU 

19 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

5 161 97      SNU 
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9.  Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, així com l’article 
48 de la mateixa, les AAPP i l’article 108 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en l’àmbit 
de les seves competències, podran subscriure convenis amb subjectes de dret 
públic. Que mitjançant el procediment administratiu corresponent, quant als tràmits 
relatius a l’aprofitament i ús del domini públic i en ordre a les ocupacions definitives 
i/o temporals que són necessàries, es durà a terme, inicialment, la posada a 
disposició i autoritzacions dels terrenys de domini públic, i així mateix, un cop 
realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra i per a les ocupacions 
definitives, s’haurà de tramitar previ informe de les AAPP afectades, la corresponent 
mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant els convenis o acords de 
cooperació en els quals es formalitzaran les condicions i compromisos als efectes 
escaients. 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 
TM. BERGA 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS

 SUPERFÍCIES 
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MUTACIÓ 
DEMANIA
L VIALS 

(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZA
CIÓ 

/CONCESSI
Ó 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 AJUNTAMENT DE BERGA 
Rústica - 

Improductiu 
8 41 328 892 SNU 

2 AJUNTAMENT DE BERGA 
Rústica - 

Improductiu/ 
pastures 

8 66 426 956 SNU 

2bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Rústica - 
Hidrografia 

natural 
8 

900
4 

 39,40 SNU 

20 AJUNTAMENT DE BERGA 
Rústica - 
Pastures 

8 36 126  SNU 

20bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Rústica - 
Hidrografia 

natural 
8 

900
2 

 23,60  SNU 
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TM. CASTELLAR DEL RIU 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

14bis 
AJUNTAMENT DE 
CASTELLAR DEL RIU 

Rústica - Via 
de comunicació 

5 33 7,20  SNU 

 

10.Que és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte 
d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública durant 
un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres.  

 

11.Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com 
en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15 
dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions 
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat 
material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la 
confecció de la relació. 

 

12.L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que si en qualsevol moment 
posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 

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

 

14.Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades pels 
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Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 

 

Fonaments de dret 
 

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

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

En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 

En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 

En virtut del que disposa l’article 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 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 

En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
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En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 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 en virtut del que disposa l’article 140 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
règim jurídic del sector públic atenent als principis de cooperació entre AAPP. 
 
En virtut del que disposa l’article 48 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic, i l’article 108 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les AAPP poden 
subscriure convenis entre altres AAPP, en l’àmbit de les seves competències. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al BOPB de data 
31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern,  
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el projecte constructiu “Millora de la carretera BV‐
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4243 dels Rasos de Peguera. Tram: PK 0+000 al PK 3+475. TTMM de Berga i 
Castellar del Riu” amb un pressupost d’execució de nou-cents noranta-nou mil cinc-
cents seixanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (999.562,52 EUR), IVA exclòs. 
Que aplicant el 21% de l’IVA (209.908,13 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució 
total de 1.209.470,65 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 21.661,62 
EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
1.231.132,27  EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Informem 
que el pressupost no ha estat previst en el vigent de la corporació de 2022.  
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el BOPB, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis 
electrònic de Diputació de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu electrònica de la 
corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà consultar 
telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu 
electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situat al terme municipal corresponent fent-ne 
exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de 
la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en un dels diaris de més 
circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels 
ajuntaments, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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3 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 47 142           SNU 

4 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 31 451           SNU 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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5 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 6 914         771 SNU 

6 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 28 1.551      SNU 

7 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

8 68 906     551 SNU 

8 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

8 51 694      SNU 

9 XXX 
Rústica - 
Pastures 

7 27 1.519     217 SNU 

10 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Bosc de 
Pineda 

7 3 929      SNU 

21 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

8 49 214      SNU 

22 CAN MAURI, S.L. 
Rústica - 
Pastures 

7 29 503      SNU 
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11 XXX 
Rústica - 
Pastures 

5 49 923           SNU 

12 XXX 
Rústica –
Pastures 

5 111 188         850 SNU 

13 XXX 
Rústica - 

Bosc 
baix 

5 114 19           SNU 

14 XXX 
Rústica - 
Matoll/ 

pastures 
5 108 167      SNU 

15 
NADAL 78, SL     
CONSTRUCCIONES 
MEDITERRANEO 1994, SL 

Rústica - 
Matoll/ 

pastures 
5 110 158      SNU 

16 XXX Rústica - 5 174 189      SNU 

17 XXX 
Rústica - 

Matoll 
5 93 303      SNU 

18 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Bosc 

5 90 251      SNU 
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XXX 
XXX 

pineda/ 
conreu 
secà 

19 
XXX 
XXX 

Rústica - 
Pastures 

5 161 97      SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats, fos presentada davant d’aquesta Diputació 
per part dels interessats documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat 
vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat, 
es dictarà la resolució que sigui procedent.  
 
Cinquè. APROVAR inicialment la relació de cessions, mutacions demanials,  
autoritzacions i concessions necessàries sobre els terrenys situats al termes 
municipals corresponents, fent-ne exposició pública per un període de 30 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
BOPB, i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments, període 
durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. Així mateix, es 
duran a terme les actuacions en relació als convenis o acord de cooperació entre les 
diferents AAPP, en els quals es formalitzaran les condicions i compromisos 
necessaris.” 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
TM. BERGA 
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definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 
AJUNTAMENT DE 
BERGA 

Rústica - 
Improductiu 

8 41 328 892 SNU 

2 
AJUNTAMENT DE 
BERGA 

Rústica - 
Improductiu/ 

pastures 
8 66 426 956 SNU 

2bis 
AGÈNCIA CATALANA 
DE L'AIGUA 

Rústica - 
Hidrografia natural 

8 9004  39,40 SNU 

20 
AJUNTAMENT DE 
BERGA 

Rústica - Pastures 8 36 126  SNU 

20bis 
AGÈNCIA CATALANA 
DE L'AIGUA 

Rústica - 
Hidrografia natural 

8 9002  23,60  SNU 

 
TM. CASTELLAR DEL RIU 
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MUTACIÓ 
DEMANIA
L VIALS 

(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

14bis 
AJUNTAMENT DE 
CASTELLAR DEL RIU 

Rústica - Via de 
comunicació 

5 33 7,20  SNU 

 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(fbc45b2d3687afa22ee0) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 RODRIGO DEL POZO (R: B61071049) 22/09/2022, 21:21 
Tècnic/a del Servei Promotor Alberto Gallego Romero (SIG) 04/10/2022, 09:31 
Cap del Servei/Oficina Valentin Aceña Ramos (SIG) 19/10/2022, 06:43 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Alzina del Sal·lari, al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i elevar-lo a l’aprovació de la 
Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/0023099).- 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: 
 

“I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del 
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi 
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més 
rellevants. 
 
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es 
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. 

 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (POF), d’aplicació a les finques forestals de 
titularitat pública superiors o iguals a les 250 hectàrees, i els plans tècnics de gestió i 
millora forestals (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals de titularitat 
pública o privada superiors a les 25 hectàrees, o, en el cas de finques forestals de 
titularitat pública o privada iguals o inferiors a 25 hectàrees, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Als darrers vint anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, ha desenvolupat una política activa de foment de la gestió a les 
finques forestals de la seva propietat ubicades als espais naturals protegits dels quals 
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és responsable de la seva gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels 
corresponents instruments d’ordenació d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a 
fi i efecte de donar compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans 
especials: la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i 
la diversitat biològica, fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos 
forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació forestal és facilitar i millorar la gestió de les 
finques forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una 
gestió forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals en 

les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, per 
assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i aprofitar 
adequadament els recursos naturals renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el marc 
de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 
poblacions rurals i proveir la societat de matèries primeres i serveis. 

 
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) coincideix amb la 
finca Alzina del Sal·lari, propietat de la Diputació de Barcelona. Es troba inclosa dins 
del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac (DOG de 9 de setembre de 1998). 
 
La denominació actual de la finca Alzina del Sal·lari, és recent i té el seu origen en el 
nom que la Diputació de Barcelona va decidir utilitzar per diferenciar-la de la finca 
matriu de la qual va ser segregada a l'any 1989, La Mata de la Barata. El motiu de la 
seva segregació i adquisició per part de la Diputació de Barcelona va ser amb la 
finalitat d'aturar i revertir la consolidació d'una urbanització en aquesta finca, situada a 
la part central del Massís de Sant Llorenç del Munt, iniciada per l'anterior propietari 
paral·lelament a la declaració de parc natural, a mitjans de la dècada dels anys 70 del 
segles passat. Un cop adquirida la finca, es va procedir a la restauració puntual de les 
parcel·les urbanitzades, demolint les construccions presents. D'aquesta incipient 
urbanització són encara testimoni la densa i ampla xarxa viària que presenta aquesta 
finca al sector situat a l'oest de la carretera local BV-1221 i el darrer xalet que resta 
encara per demolir, situat aproximadament al punt quilomètric 11,6 de la mateixa i 
actualment ocupat. 
 
Des de la seva segregació de la finca La Mata de la Barata i adquisició per part de la 
Diputació de Barcelona a l'any 1989, no s'ha realitzat cap aprofitament forestal a la 
finca de l'Alzina del Sal·lari. Tot i així, es té constància d'haver estat aprofitada amb 
certa intensitat en el passat (llenya i carboneig), abans de la seva adquisició per part 
de la Diputació de Barcelona. La finca Alzina del Sal·lari es troba situada en la seva 
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totalitat al municipi de Mura (comarca del Bages). Aquesta propietat té una superfície 
total de 120,93 hectàrees. 
 
Tenint en compte les diferents disposicions normatives (principalment Xarxa Natura 
2000 i el Pla Especial), es pot definir com a objectiu general del PTGMF de la finca 
Alzina del Sal·lari la persistència de les masses forestals que la poblen. Aquest 
objectiu general es pot concretar en: 
 
- conservar i millorar els valors protectors de la finca, socials, recreatius i 

paisatgístics. 
 
- realitzar una gestió forestal sostenible, que fomenti el màxim desenvolupament del 

bosc (fase òptima), potenciant la seva maduresa i naturalitat, i cercant l'equilibri 
ecològic de la finca. 

 
- compatibilitzar i potenciar l'ús recreatiu de manera respectuosa amb el medi. 
 
- disminuir la càrrega de combustible, afavorir-ne les discontinuïtats sobretot en 

marges i cursos fluvials, i realitzar actuacions de millora encaminades a disminuir el 
risc d'incendi de la finca. 

 
- vetllar per la qualitat visual del paisatge. 
 
- realitzar assajos de caràcter tècnic innovadors en la gestió forestal i donar suport a 

la recerca aplicada. 
 
- Adaptar el boscos al canvi global, fent-los més resistents i resilents. 
 
El fet que la finca Alzina del Sal·lari es trobi a l'extrem nord d'una de les quatre zones 
de tractament especial identificades en el pla de prevenció d'incendis forestals del 
Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (2010), que inclou terrenys dels 
municipis de Terrassa, Matadepera i Mura i que té la finalitat de reduir la seva 
vulnerabilitat a grans incendis forestals, considerant a més l'afectació de les sequeres 
prolongades als alzinars d'aquesta zona i la situació límit dels rodals de pi roig 
presents a la finca, així com el possible interès d'aquests ecotip per adaptar altres 
pinedes de pi roig al canvi climàtic, a la següent taula s’agrupen les diferents unitats 
d’actuació segons el seu objectiu preferent: 
 
Objectiu preferent ........................................................................ Superfície (hectàrees) 
Prevenció d'incendis forestals ........................................................................... 79,23 ha 
Adaptació canvi climàtic: ................................................................................... 19,61 ha 
Serveis ambientals - Z. protectores per risc d’erosió ......................................... 22,05 ha 
Ús recreatiu (Zona d’equipaments) ..................................................................... 0,04 ha 
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D’acord amb l’article 53 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys forestals de propietat pública ha 
d’ésser regulat per l’Administració forestal o per les entitats titulars mitjançant 
Projectes d’Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal aprovats pel 
Departament competent en matèria forestal.  
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees i inferior a 
les 250 hectàrees (la superfície forestal de la finca Alzina del Sal·lari és de 120,93 
hectàrees), d’acord amb el previst a l’article 4.1.b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de 
juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, el Pla Tècnic de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del 
sòl –que no en la seva qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la 
seva globalitat i en proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg 
termini, i fixar els objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A 
més, en ell es detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) 
com les millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
 
Per a finques de propietat d’entitats locals és necessària la certificació de l’aprovació 
inicial del projecte per part dels plens de les entitats locals propietàries, d’acord amb 
l’article 11.2,b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
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tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General competent en matèria de boscos de la 
Generalitat de Catalunya, actualment ubicada al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. 
 
L’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 11 d’octubre de 2022, que consta a 
l’expedient, s’exposa que, els instruments d’ordenació (POF o PTGMF) redactats per 
la Diputació de Barcelona es presenten davant de l’administració forestal signats per 
l’enginyer de monts designat com a director de programa de Gestió Forestal i 
Prevenció d’Incendis Forestals i el cap del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, 
Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, d’acord amb l’Ordre 
ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació 
forestal, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de propietat d’entitats locals, l’aprovació dels instruments 
d’ordenació forestal correspon a la Generalitat de Catalunya (articles 11 a 13).  
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca Alzina 
del Sal·lari (Mura) –que afecta a un àmbit forestal de superfície superior a les 25 
hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau aprovar-lo inicialment per a la seva 
aprovació definitiva per la Generalitat de Catalunya, en els termes de la normativa 
citada. 
 
Vist el punt 3.4,i) 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 del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca 
Alzina del Sal·lari, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que s’adjunta al 
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present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.  
 
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
perquè en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i 
formalitzi els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(37e603a46316a2b22eba) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor Jorge Jurgens Mestre (SIG) 04/10/2022, 16:24 
Responsable directiu Servei Promotor Alberto Abaurrea Frias (SIG) 05/10/2022, 08:34 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reajustament pressupostari de diferents partides pressupostàries del Programa 
sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima (Exp. núm. 
2022/0014299).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 30 de juny de 2022, va aprovar 

l’acord núm. 97/22, on es va aprovar el reajustament pressupostari entre les 
anualitats 2022, 2023 i 2024 del Programa sectorial Renovables 2030, de suport a 
inversions locals pel clima, sense superar la quantia màxima de 50.000.000,00 
euros de la dotació del programa, d’acord al detall següent: 

 
a. Reduir en 20.725.965,33 euros l’autorització de despesa de l’anualitat 2024:  

 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
anualitat 

inicial  

Import 
reducció 

proposada  

Import amb 
la reducció 
proposada 

Operació 
comptable  

Núm. 
Expedient  

G/90100/17210/76243 25.000.000,00 20.725.965,33 4.274.034,67 2202900456 2022/5135 

 
b. Incrementar l’autorització de despesa dels exercicis 2022 en 4.904.854,80 euros, 

condicionada a la modificació de crèdit en curs i 2023 en 15.821.110,53 euros 
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condicionada a l’aprovació del pressupost de l’exercici corresponent i a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient, en les següents aplicacions 
pressupostàries: 

 

Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 

Import 
anualitat 

inicial  

Import 
increment 
proposat  

Import anualitat 
amb l’increment 

proposat 

2022 G/90100/17210/76243 5.000.000,00 4.904.854.80 9.904.854.80 

2023 G/90100/17210/76243 20.000.000.00 15.821.110,53 35.821.110,53 

 



 
Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Els reajustaments van quedar distribuïts de la forma següent: 
 

Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

anualitat inicial  
Import variació proposada 

Import definitiu amb la 
variació proposada 

2022 G/90100/17210/76243 5.000.000,00 4.904.854.80 9.904.854.80 

2023 G/90100/17210/76243 20.000.000.00 15.821.110,53 35.821.110,53 

2024 G/90100/17210/76243 25.000.000,00 -20.725.965,33 4.274.034,67 

 
3. Tota la distribució pressupostària va quedar imputada a la partida pressupostària G/90100/17210/76243 que es la pròpia dels 

ajuntaments. 
 
4. Posteriorment a l’esmentat reajustament, s’ha constatat que tres dels ens locals que van presentar sol·licitud, no son ajuntaments: 
 

Núm. Exp. Núm. PMT Ens Local NIF 
Import 

sol·licitat 
Import a 
concedir 

Import 2023 Import 2024 

2022/0010061 202210067129 Consell Comarcal d'Osona P5800015I 685.007,49 685.007,49 685.007,49 0,00 

2022/0010393 202210068550 
Mancomunitat Intermunicipal 

Voluntària la Plana 
P0800024B 204.138,95 204.138,95 204.138,95 0,00 

2022/0013345 202210084403 
Consorci per a la gestió de 

residus urbans d'Osona  
P0800049I 1.500.000,00 1.500.000,00 33.157,14 1.466.842,86 

TOTAL 2.389.146,44 2.389.146,44 922.303,58 1.466.842,86 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Bases d’execució del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 

l’exercici 2022, aprovades per acord de Ple núm. 212/21, de data 25/11/2021, la 
base 49.5 de les quals estableix que: “Podran tramitar-se expedients de despesa 
condicionats a modificacions pressupostàries fins a la fase de compromís de 
despesa (fase D) inclosa. La proposta de resolució haurà d’indicar expressament 
que l’aprovació de l’expedient queda condicionada a l’aprovació de la modificació 
de crèdit i el servei gestor es responsabilitzarà de la tramitació de les propostes de 
despesa corresponents en el moment en què s’hagi comptabilitzat la modificació de 
crèdit. En cap cas es podrà iniciar l’execució de la despesa fins que entri en vigor la 
modificació de crèdit.” 

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

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.5.a) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per decret número 1388/22, de 14 de febrer (BOP de 16 de febrer), que li atribueix 
la competència per aprovar la creació de programes complementaris i d’altres 
instruments anàlegs en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals 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 l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. REAJUSTAR comptablement l’autorització de la despesa aprovada per l’acord 
de Ple núm. 97, de 30 de juny de 2022, en el sentit de reduir l’import de 2.389.146,44 
euros de la partida G/90100/17210/76243, dels quals 922.303,58 euros correspondran 
a l’exercici 2023 i 1.466.842,86 euros a l’exercici 2024. 
 
Segon. AUTORITZAR la despesa per un import de 2.389.146,44 euros, amb el 
següent detall: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 685.007,49 90100 17210 76543 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 204.138,95 90100 17210 76343 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2023 33.157,14 90100 17210 76743 

2024 1.466.842,86 90100 17210 76743 

Total 1.500.000,00    

 
Tercer. CONDICIONAR l’aplicació dels reajustaments esmentats a l’apartat segon de 
la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2023 i 2024. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu 
àmbit d’actuació a la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022, 
per un import total de 178.239,93 € (Exp. núm. 2022/17460).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat 

grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en 
diferents àmbits de la cultura. Des de la perspectiva del reconeixement de la 
importància cabdal de l’associacionisme cultural, la Diputació de Barcelona vol 
col·laborar econòmicament en el manteniment dels projectes i iniciatives de 
foment i difusió de l’activitat ateneística que es desenvolupa en els municipis de la 
seva demarcació. 

 
2. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 28 de juliol 

de 2022 (registre d’acords 572/22), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022 per un import 
màxim de dos-cents mil euros (200.000.- EUR). 
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3. La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i la 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, 
es produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més 
castigats a nivell econòmic.  

 
4. En el cas dels Ateneus aquest perjudici ha vingut donat per la baixada 

d’ingressos, la qual cosa pot fer que no es programin les accions del 2022 
necessàries per tal que les organitzacions continuïn actives i, en darrer terme, es 
posi en risc la supervivència d’alguns d’ells. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 

 
5. Ates les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb 
la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es 
considera la possibilitat de finançar l’activitat cultural d’ateneus inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció, i el motiu de la seva no realització, o de la seva realització en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
6. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020) es va publicar en data 1 d’agost de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 641695. 

 
7. Atès que els acords presos per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

de data 28 de juliol de 2022 (registre d’acords 572/2022) estaven condicionats a 
l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de 2022 i 
que l’aprovació inicial d’aquesta modificació es va aprovar, entre d’altres, per 
Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 29 de setembre de 2022 (registre 
d’acords 126/2022). 

 
8. El període d’exposició pública de quinze dies hàbils des de la publicació de l’Acord 

del Ple de data 29 de setembre de 2022 (registre d’acords 126/2022) al Butlletí 
Oficial de la província (BOPB de data 4 d’octubre de 2022) ha finalitzat sense que 
s’hagin presentat reclamacions, segons la diligència acreditativa corresponent 
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emesa per la cap del Servei de Secretaria en data 27 d’octubre de 2022 i que 
roman en l’expedient, fet que suposa, entre d’altres, que la modificació del Pla 
Estratègic de Subvencions 2022 ha quedat definitivament aprovada. 

 
9. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions, amb càrrec de 

l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48907 del pressupost de l’exercici 2022, 
estava doblement condicionada; d’una banda, a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit numero 16/2022, la qual va ser aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 10218 de 29 de juliol de 2022 i, de l’altra, a l’aprovació definitiva 
de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de 2022, la qual, tal i com s’ha 
indicat, ha esdevingut definitiva, en no haver-se presentat reclamacions dins del 
període d’exposició pública.  

 
10. Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis de Cultura de data 27 d’octubre de 

2022 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a 
l’expedient.  

 
11. Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 

concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona. 

 
12. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 28 d’octubre de 2022. 
 
13. Conforme l’article 7 de les bases de la convocatòria el termini de presentació de 

sol·licituds s’iniciava l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria i 
finalitzava el dia 6 de setembre de 2022. 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies per a aquesta convocatòria, 
es van rebre les sol·licituds que es relacionen a continuació: 
 

Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 
Cost total  

(€) 

Import 
sol·licitat 

(€) 
1 G58265836 ASSOCIACIÓ ATENEO 

ADRIANENSE 
La música clàssica a 
l'abast de tothom 

964,22 964,22 

2 G08531402 ASSOCIACIÓ CASAL 
SOCIETAT LA PRINCIPAL 

El Casal, eix de cultura 12.700,00 6.000,00 

3 G58323213 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA DE FALS 

Programa musicals cap 
de setmana: "Spamalot" i 
"El Rei Lleó" 

2.178,00 1.742,40 

4 G08712481 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

Escola de Teatre Musical 20.426,00 6.000,00 

5 G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA Projecte +Cultura 8.785,00 6.000,00 
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Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 
Cost total  

(€) 

Import 
sol·licitat 

(€) 
6 G08470528 ASSOCIACIÓ SOCIETAT 

CORAL I D'ESBARJO LA 
MARGARIDOIA 

Activitats Culturals 
Ateneus 2022 

10.451,70 4.180,68 

7 G58021031 ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

Viver de suport a la 
creació cultural 

26.250,00 6.000,00 

8 G58220948 ATENEU ARENYENC L'Ateneu recupera el 
pols 

9.735,66 6.000,00 

9 G08663478 ATENEU IGUALADÍ DE LA 
CLASSE OBRERA 

Programa d'activitats 
2022 a l'Ateneu Igualadí 

99.650,00 6.000,00 

10 G08957946 ATENEU L'ALIANÇA L'Aliança batega 9.400,00 6.000,00 

11 G08473076 ATENEU SANT JUST 
DESVERN 

Activitats 2022 per a 
nous públics 

16.650,00 6.000,00 

12 G58315953 ATENEU SANTCUGATENC Programació cultural 32.075,00 6.000,00 

13 G58153016 ATENEU SANTFELIUENC El cant coral de l'Ateneu 
reviscola 

16.934,67 6.000,00 

14 G08841330 ATENEU TORRELLENC Activitats arts visuals 
Ateneu Torrellenc 2022 

4.500,00 3.250,00 

15 G08489668 CASINO DE VIC Música i teatre al Casino 7.885,00 6.285,00 

16 G58988262 CASINO DEL CENTRE Cultura per a tothom 7.790,00 6.000,00 

17 G08448573 CASINO PRADO 
SUBURENSE 

Cicle de Tardor Memorial 
Josep Vadell / 
Presentació Reina del 
Carnaval de Sitges 

11.430,00 6.000,00 

18 V58283011 CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

Festa de la Collita 2.650,00 1.150,00 

19 V08996829 CENTRE CATÒLIC DE 
MATARÓ. SECCIÓ TEATRAL 
SALA CABANYES 

Foment post pandèmia 
de les arts escèniques i 
musicals per dinamitzar 
l'entitat i l'assistència de 
públic. 

13.964,58 6.000,00 

20 G58823063 CENTRE CULTURAL I 
D'ESBARJO DE SANT POL 
DE MAR 

Teatre "Les Dones 
Sàvies" 

2.603,25 2.053,25 

21 V58330689 CENTRE DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA 

Fomentem la Cultura a 
Caldes 

11.000,00 6.000,00 

22 G58176744 CENTRE MORAL D'ARENYS 
DE MUNT 

Batec, revista d'activitats 
i comunicació amb el 
soci 

11.154,00 6.000,00 

23 G58860081 CENTRE SOCIAL RIBETÀ DE 
SANT PERE DE RIBES 

Nadal a Ribes 14.480,00 4.000,00 

24 G08713349 CÍRCOL CATÒLIC DE 
BADALONA 

Projecte Sala 8.125,00 6.000,00 

25 G58003633 FOMENT CULTURAL I 
ARTÍSTIC 

El concert del Centenari 8.800,00 6.000,00 

26 G64255185 FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE 

Activitat cultural d'Els 
Carlins 2022 

6.800,00 3.400,00 
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Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 
Cost total  

(€) 

Import 
sol·licitat 

(€) 
27 G63806756 FUNDACIÓ PRIVADA LA 

PASSIÓ D'ESPARREGUERA 
Espectacles de 
producció local 2022 

8.700,00 6.000,00 

28 G08880528 LA LLIGA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 

Fem ateneu 37.183,00 6.000,00 

29 G58629080 L'AVENÇ CENTRE 
CULTURAL 

Esplugues Panoràmica 3.400,00 2.720,00 

30 G58533506 ORFEÓ BADALONÍ Centenari amb Cultura 13.416,00 6.000,00 

31 G08980096 SOCIETAT ALIANÇA 
PALMARENCA 

Impulsem la cultura a la 
Palma 

8.501,00 6.000,00 

32 G08405557 SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA 

Cultura a Corbera 8.800,00 6.000,00 

33 G08727075 SOCIETAT CORAL OBRERA 
LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

Som Cultura 8.690,00 6.000,00 

34 G08343774 SOCIETAT CULTURAL I 
RECREATIVA LA BARRETINA 
VERMELLA 

Viu la Barretina 8.020,00 6.000,00 

35 G58226911 SOCIETAT CULTURAL SANT 
JAUME 

Can Franquesa 2022 11.788,66 8.558,66 

36 G58213372 SOCIETAT CULTURAL SANT 
TELM 

Cicle: "L'amor no és 
l'hòstia. Sensibilització 
davant la violència de 
gènere" 

2.443,61 893,60 

 
14. Una vegada revisada la documentació presentada per les entitats, es va procedir 

a verificar el compliment dels aspectes fixats en la convocatòria, detectant-se 
algunes incorreccions en la presentació de la documentació i, per tant, d’acord 
amb l’article 8 de les bases de la convocatòria, es van fer 15 requeriments 
d’esmenes a les sol·licituds presentades. La única entitat que no va atendre el 
requeriment realitzat ha estat l’Associació Ateneo Adrianense. 

 
15. Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris 

objectius d’atorgament de la subvenció fixats a l’article 10 de la convocatòria. La 
puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts. 

 
16. Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

s’estableixen les següents puntuacions: 
 

Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Puntuació 

Cr. 
a 

Cr. 
b 

Cr. 
c 

Total 
punts 

4 G08712481 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

Escola de Teatre 
Musical 

50 22 25 97 

28 G08880528 LA LLIGA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 

Fem ateneu 50 25 20 95 
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Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Puntuació 

Cr. 
a 

Cr. 
b 

Cr. 
c 

Total 
punts 

33 G08727075 SOCIETAT CORAL OBRERA 
LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

Som Cultura 50 24 20 94 

36 G58213372 SOCIETAT CULTURAL SANT 
TELM 

Cicle: "L'amor no és 
l'hòstia. Sensibilització 
davant la violència de 
gènere" 

50 21,5 20 91,5 

3 G58323213 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA DE FALS 

Programa musicals cap 
de setmana: "Spamalot" 
i "El Rei Lleó" 

50 15 25 90 

14 G08841330 ATENEU TORRELLENC Activitats arts visuals 
Ateneu Torrellenc 2022 

50 20 20 90 

21 V58330689 CENTRE DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA 

Fomentem la Cultura a 
Caldes 

50 25 15 90 

22 G58176744 CENTRE MORAL D'ARENYS 
DE MUNT 

Batec, revista d'activitats 
i comunicació amb el 
soci 

50 24,5 15 89,5 

32 G08405557 SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA 

Cultura a Corbera 50 24 15 89 

11 G08473076 ATENEU SANT JUST 
DESVERN 

Activitats 2022 per a 
nous públics 

50 22 15 87 

2 G08531402 ASSOCIACIÓ CASAL 
SOCIETAT LA PRINCIPAL 

El Casal, eix de cultura 50 25 10 85 

8 G58220948 ATENEU ARENYENC L'Ateneu recupera el 
pols 

50 20 15 85 

9 G08663478 ATENEU IGUALADI DE LA 
CLASSE OBRERA 

Programa d'activitats 
2022 a l'Ateneu Igualadí 

50 25 10 85 

12 G58315953 ATENEU SANTCUGATENC Programació cultural 50 25 10 85 

13 G58153016 ATENEU SANTFELIUENC El cant coral de l'Ateneu 
reviscola 

50 25 10 85 

27 G63806756 FUNDACIÓ PRIVADA LA 
PASSIÓ D'ESPARREGUERA 

Espectacles de 
producció local 2022 

48 22 15 85 

35 G58226911 SOCIETAT CULTURAL SANT 
JAUME 

Can Franquesa 2022 50 25 10 85 

23 G58860081 CENTRE SOCIAL RIBETÀ DE 
SANT PERE DE RIBES 

Nadal a Ribes 50 24 10 84 

31 G08980096 SOCIETAT ALIANÇA 
PALMARENCA 

Impulsem la cultura a la 
Palma 

50 19 15 84 

30 G58533506 ORFEÓ BADALONÍ Centenari amb Cultura 50 23,5 10 83,5 

15 G08489668 CASINO DE VIC Música i teatre al Casino 50 23 10 83 

5 G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA Projecte +Cultura 50 22,5 10 82,5 

25 G58003633 FOMENT CULTURAL I 
ARTÍSTIC 

El concert del Centenari 49 22 10 81 

7 G58021031 ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL LA UNIÓ 

Viver de suport a la 
creació cultural 

50 20 10 80 
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Nº NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Puntuació 

Cr. 
a 

Cr. 
b 

Cr. 
c 

Total 
punts 

SANTCUGATENCA 

34 G08343774 SOCIETAT CULTURAL I 
RECREATIVA LA BARRETINA 
VERMELLA 

Viu la Barretina 49,5 24,5 5 79 

10 G08957946 ATENEU L'ALIANÇA L'Aliança batega 50 18 10 78 

20 G58823063 CENTRE CULTURAL I 
D'ESBARJO DE SANT POL 
DE MAR 

Teatre "Les Dones 
Sàvies" 

49 18 10 77 

19 V08996829 CENTRE CATÒLIC DE 
MATARÓ. SECCIÓ TEATRAL 
SALA CABANYES 

Foment post pandèmia 
de les arts escèniques i 
musicals per dinamitzar 
l'entitat i l'assistència de 
públic. 

50 25 0 75 

16 G58988262 CASINO DEL CENTRE Cultura per a tothom 50 24,5 0 74,5 

24 G08713349 CIRCOL CATÓLIC DE 
BADALONA 

Projecte Sala 50 24 0 74 

26 G64255185 FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE 

Activitat cultural d'Els 
Carlins 2022 

50 22 0 72 

17 G08448573 CASINO PRADO 
SUBURENSE 

Cicle de Tardor 
Memorial Josep Vadell / 
Presentació Reina del 
Carnaval de Sitges 

50 21,5 0 71,5 

6 G08470528 ASSOCIACIO SOCIETAT 
CORAL I D'ESBARJO LA 
MARGARIDOIA 

Activitats Culturals 
Ateneus 2022 

50 10 10 70 

29 G58629080 L'AVENÇ CENTRE 
CULTURAL 

Esplugues Panoràmica 50 20 0 70 

18 V58283011 CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

Festa de la Collita 9 5,5 15 29,5 

 
17. Les sol·licituds que han obtingut una puntuació total igual o superior a 50 punts 

han estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, 
tal i com estableix l’article 10 de les bases específiques de la convocatòria de 
referència. 

 
18. Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat el previst en l’article 12 

de les bases específiques de la convocatòria: 
 

S’ha realitzat un primer càlcul mitjançant el qual s’ha fixat el valor mig del punt per 
la divisió de l’import de la convocatòria (200.000 €) entre la suma total de punts 
atribuïts en les valoracions superiors a cinquanta punts. 
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Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents: 
 

 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en 
els càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 50, no s’han pres en 
consideració): 2.827 punts. 

 Valor mig per punt: 70,75 € / punt. 
 
Una vegada assignats els imports a les entitats que han obtingut una puntuació 
igual o superior a 50 punts, havent comprovat que els imports resultants no eren 
superiors al demanat per les entitats i, en els casos que ha estat així, l’import 
proposat ha estat el de la sol·licitud, la quantitat restant a distribuir ha estat de 
26.834,00 €. Per tal de repartir el màxim de consignació pressupostària, la 
quantitat restant ha servit de borsa a distribuir entre els projectes a raó de 
31,09 €/punt, tenint en compte les limitacions abans explicades.  
 
No s’ha pogut seguir amb una tercera iteració perquè totes les quantitats 
atorgades han arribat als topalls establerts.  
 

L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 178.239,93 €, el que 
representa un import no atorgat de 21.760,07 €. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

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

 
2. Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 

 
3. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre 
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de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
5. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la concessió de subvencions en 
el marc de la convocatòria 202220225120013523 amb l’objecte de finançar l’activitat 
cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l’any 2022, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit  

G08712481 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA UNIÓ CALAFINA 

Escola de Teatre Musical 97 6.000,00 € 

G08880528 
LA LLIGA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 

Fem ateneu 95 6.000,00 € 

G08727075 
SOCIETAT CORAL OBRERA LA 
GLÒRIA SENTMENATENCA 

Som Cultura 94 6.000,00 € 

G58213372 
SOCIETAT CULTURAL SANT 
TELM 

Cicle: "L'amor no és l'hòstia. 
Sensibilització davant la 
violència de gènere" 

91,5 893,60 € 

G58323213 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA DE FALS 

Programa musicals cap de 
setmana: "Spamalot" i "El Rei 
Lleó" 

90 1.742,40 € 

G08841330 ATENEU TORRELLENC 
Activitats arts visuals Ateneu 
Torrellenc 2022 

90 3.250,00 € 

V58330689 
CENTRE DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA 

Fomentem la Cultura a Caldes 90 6.000,00 € 

G58176744 
CENTRE MORAL D'ARENYS DE 
MUNT 

Batec, revista d'activitats i 
comunicació amb el soci 

89,5 6.000,00 € 

G08405557 
SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA 

Cultura a Corbera 89 6.000,00 € 

G08473076 ATENEU SANT JUST DESVERN 
Activitats 2022 per a nous 
públics 

87 6.000,00 € 

G08531402 
ASSOCIACIÓ CASAL SOCIETAT 
LA PRINCIPAL 

El Casal, eix de cultura 85 6.000,00 € 

G58220948 ATENEU ARENYENC L'Ateneu recupera el pols 85 6.000,00 € 
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NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit  

G08663478 
ATENEU IGUALADI DE LA 
CLASSE OBRERA 

Programa d'activitats 2022 a 
l'Ateneu Igualadí 

85 6.000,00 € 

G58315953 ATENEU SANTCUGATENC Programació cultural 85 6.000,00 € 

G58153016 ATENEU SANTFELIUENC 
El cant coral de l'Ateneu 
reviscola 

85 6.000,00 € 

G63806756 
FUNDACIÓ PRIVADA LA 
PASSIÓ D'ESPARREGUERA 

Espectacles de producció local 
2022 

85 6.000,00 € 

G58226911 
SOCIETAT CULTURAL SANT 
JAUME 

Can Franquesa 2022 85 6.000,00 € 

G58860081 
CENTRE SOCIAL RIBETÀ DE 
SANT PERE DE RIBES 

Nadal a Ribes 84 4.000,00 € 

G08980096 
SOCIETAT ALIANÇA 
PALMARENCA 

Impulsem la cultura a la Palma 84 6.000,00 € 

G58533506 ORFEÓ BADALONÍ Centenari amb Cultura 83,5 6.000,00 € 

G08489668 CASINO DE VIC Música i teatre al Casino 83 6.000,00 € 

G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA Projecte + Cultura 82,5 6.000,00 € 

G58003633 
FOMENT CULTURAL I 
ARTÍSTIC 

El concert del Centenari 81 6.000,00 € 

G58021031 
ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

Viver de suport a la creació 
cultural 

80 6.000,00 € 

G08343774 
SOCIETAT CULTURAL I 
RECREATIVA LA BARRETINA 
VERMELLA 

Viu la Barretina 79 6.000,00 € 

G08957946 ATENEU L'ALIANÇA L'Aliança batega 78 6.000,00 € 

G58823063 
CENTRE CULTURAL I 
D'ESBARJO DE SANT POL DE 
MAR 

Teatre "Les Dones Sàvies" 77 2.053,25 € 

V08996829 
CENTRE CATÒLIC DE 
MATARÓ. SECCIÓ TEATRAL 
SALA CABANYES 

Foment post pandèmia de les 
arts escèniques i musicals per 
dinamitzar l'entitat i l'assistència 
de públic. 

75 6.000,00 € 

G58988262 CASINO DEL CENTRE Cultura per a tothom 74,5 6.000,00 € 

G08713349 
CIRCOL CATÓLIC DE 
BADALONA 

Projecte Sala 74 6.000,00 € 

G64255185 
FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA 
I TEATRE 

Activitat cultural d'Els Carlins 
2022 

72 3.400,00 € 

G08448573 CASINO PRADO SUBURENSE 
Cicle de Tardor Memorial Josep 
Vadell / Presentació Reina del 
Carnaval de Sitges 

71,5 6.000,00 € 

G08470528 
ASSOCIACIO SOCIETAT 
CORAL I D'ESBARJO LA 
MARGARIDOIA 

Activitats Culturals Ateneus 
2022 

70 4.180,68 € 

G58629080 L'AVENÇ CENTRE CULTURAL Esplugues Panoràmica 70 2.720,00 € 

Import total 178.239,93 € 
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Segon. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que ha obtingut una puntuació 
inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a l’article 10 de la convocatòria, la següent 
sol·licitud presentada: 
 

NIF Entitat 
Títol del projecte 

o activitat 
Observacions 

V58283011 
CENTRE 
AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

Festa de la Collita 

Objectius i activitats poc 
desenvolupades. No es detallen 
accions valorables en la present 
convocatòria 

 
Tercer. DESESTIMAR per incompliment de requisits (articles 6 i 8 de la convocatòria: 
no haver presentat la documentació requerida) la següent sol·licitud: 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G58265836 ASSOCIACIÓ ATENEO ADRIANENSE La música clàssica a l'abast de tothom 

 
Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent setanta-vuit mil dos-cents trenta-nou euros amb noranta-tres cèntims 
(178.239,93 EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48907 del 
pressupost de despeses de 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
següent detall: 
 

NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Import 
concedit 

(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G08712481 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

Escola de Teatre Musical 6.000,00 € 2203003990.1 

G08880528 
LA LLIGA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 

Fem ateneu 6.000,00 € 2203003990.2 

G08727075 
SOCIETAT CORAL OBRERA 
LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

Som Cultura 6.000,00 € 2203003990.3 

G58213372 
SOCIETAT CULTURAL SANT 
TELM 

Cicle: "L'amor no és 
l'hòstia. Sensibilització 
davant la violència de 
gènere" 

893,60 € 2203003990.32 

G58323213 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA DE FALS 

Programa musicals cap 
de setmana: "Spamalot" i 
"El Rei Lleó" 

1.742,40 € 2203003990.4 

G08841330 ATENEU TORRELLENC 
Activitats arts visuals 
Ateneu Torrellenc 2022 

3.250,00 € 2203003990.5 

V58330689 
CENTRE DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA 

Fomentem la Cultura a 
Caldes 

6.000,00 € 2203003990.6 

G58176744 
CENTRE MORAL D'ARENYS 
DE MUNT 

Batec, revista d'activitats 
i comunicació amb el soci 

6.000,00 € 2203003990.7 
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NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Import 
concedit 

(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G08405557 
SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA 

Cultura a Corbera 6.000,00 € 2203003990.8 

G08473076 
ATENEU SANT JUST 
DESVERN 

Activitats 2022 per a 
nous públics 

6.000,00 € 2203003990.9 

G08531402 
ASSOCIACIÓ CASAL 
SOCIETAT LA PRINCIPAL 

El Casal, eix de cultura 6.000,00 € 2203003990.10 

G58220948 ATENEU ARENYENC L'Ateneu recupera el pols 6.000,00 € 2203003990.11 

G08663478 
ATENEU IGUALADI DE LA 
CLASSE OBRERA 

Programa d'activitats 
2022 a l'Ateneu Igualadí 

6.000,00 € 2203003990.12 

G58315953 ATENEU SANTCUGATENC Programació cultural 6.000,00 € 2203003990.13 

G58153016 ATENEU SANTFELIUENC 
El cant coral de l'Ateneu 
reviscola 

6.000,00 € 2203003990.14 

G63806756 
FUNDACIÓ PRIVADA LA 
PASSIÓ D'ESPARREGUERA 

Espectacles de producció 
local 2022 

6.000,00 € 2203003990.15 

G58226911 
SOCIETAT CULTURAL SANT 
JAUME 

Can Franquesa 2022 6.000,00 € 2203003990.16 

G58860081 
CENTRE SOCIAL RIBETÀ DE 
SANT PERE DE RIBES 

Nadal a Ribes 4.000,00 € 2203003990.17 

G08980096 
SOCIETAT ALIANÇA 
PALMARENCA 

Impulsem la cultura a la 
Palma 

6.000,00 € 2203003990.33 

G58533506 ORFEÓ BADALONÍ Centenari amb Cultura 6.000,00 € 2203003990.18 

G08489668 CASINO DE VIC Música i teatre al Casino 6.000,00 € 2203003990.19 

G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA Projecte + Cultura 6.000,00 € 2203003990.20 

G58003633 
FOMENT CULTURAL I 
ARTÍSTIC 

El concert del Centenari 6.000,00 € 2203003990.21 

G58021031 
ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

Viver de suport a la 
creació cultural 

6.000,00 € 2203003990.22 

G08343774 
SOCIETAT CULTURAL I 
RECREATIVA LA BARRETINA 
VERMELLA 

Viu la Barretina 6.000,00 € 2203003990.23 

G08957946 ATENEU L'ALIANÇA L'Aliança batega 6.000,00 € 2203003990.24 

G58823063 
CENTRE CULTURAL I 
D'ESBARJO DE SANT POL DE 
MAR 

Teatre "Les Dones 
Sàvies" 

2.053,25 € 2203003990.34 

V08996829 
CENTRE CATÒLIC DE 
MATARÓ. SECCIÓ TEATRAL 
SALA CABANYES 

Foment post pandèmia 
de les arts escèniques i 
musicals per dinamitzar 
l'entitat i l'assistència de 
públic. 

6.000,00 € 2203003990.25 
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NIF Entitat 
Títol del projecte o 

activitat 

Import 
concedit 

(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G58988262 CASINO DEL CENTRE Cultura per a tothom 6.000,00 € 2203003990.26 

G08713349 
CIRCOL CATÓLIC DE 
BADALONA 

Projecte Sala 6.000,00 € 2203003990.27 

G64255185 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE 

Activitat cultural d'Els 
Carlins 2022 

3.400,00 € 2203003990.28 

G08448573 CASINO PRADO SUBURENSE 

Cicle de Tardor Memorial 
Josep Vadell / 
Presentació Reina del 
Carnaval de Sitges 

6.000,00 € 2203003990.29 

G08470528 
ASSOCIACIO SOCIETAT 
CORAL I D'ESBARJO LA 
MARGARIDOIA 

Activitats Culturals 
Ateneus 2022 

4.180,68 € 2203003990.30 

G58629080 L'AVENÇ CENTRE CULTURAL Esplugues Panoràmica 2.720,00 € 2203003990.31 

Import total 178.239,93 €  

 
Cinquè. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
Acord de Junta de Govern numero 572 de data 28 de juliol de 2022, en la quantia total 
de vint-i-un mil set-cents seixanta euros amb set cèntims (21.760,07.- EUR) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48907, per tal què el crèdit torni a estar 
com a disponible.  
 
Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, com a màxim, el 30 de març de 2023, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com 
recull la clàusula 14 de la convocatòria.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre d’Estudis 
Beguetans i l’estimació del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre 
Social Ribetà de Sant Pere de Ribes contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en sessió de 14 de juliol de 2022, en el marc de la convocatòria de 
subvencions número 202220225120013133, mitjançant concurrència competitiva, 
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per a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les 
entitats culturals sense finalitat de lucre (Exp. núm. 2022/2219).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 24 de 

febrer de 2022, va aprovar la convocatòria número 202220225120013133 i les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2022, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre (registre d’acords 
89/2022), per un import màxim de tres-cents cinquanta mil euros (350.000.- EUR). 

 
2. En data 2 de març de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (d’ara endavant BOPB) l’extracte de la convocatòria amb número 
d’identificació BDNS 612229. 

 
3. El termini de presentació de les sol·licituds s’estenia des de l’endemà de la 

publicació de l’extracte al BOPB, és a dir des del 3 de març del 2022 i finalitzava el 
31 de març del 2022 segons el que estableix l’article 7 de les bases d’aquesta 
convocatòria. 

 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 14 de 

juliol de 2022 (registre d’acords 528/2022), va aprovar la concessió de la 
convocatòria  per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2022, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre. 

 
5. La notificació de la concessió als sol·licitants es va realitzar mitjançant la publicació 

en el BOPB de data 18 de juliol de 2022 (CVE 202210107592), tal i com recull la 
convocatòria a l’article 14, i en la qual es contemplava la desestimació, entre 
d’altres, de les subvencions sol·licitades pel Centre d’estudis Beguetans (NIF 
G61253712), en no considerar-se un projecte objecte de la convocatòria segons el 
requisit establert a l’article 2.1 de les bases, i pel Centre Social Ribetà de Sant Pere 
de Ribes (NIF G58860081), per valoració més baixa, a l’haver obtingut una 
puntuació inferior a 15 punts, tal i com estableix l’article 10.4 de les bases de la 
convocatòria. 

 
6. Dins del termini establert en l’esmentada publicació en el BOPB de l’anunci de 

concessió de subvencions, el Centre d’Estudis Beguetans (NIF G61253712), en 
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data 6 d’agost de 2022, i el Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF 
G58860081), en data 25 de juliol de 2022, van presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona (números de registre d’entrada 202210116767 i 
202210111126, respectivament) sengles recursos potestatius de reposició contra el 
susdit Acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 14 de juliol de 2022 
(registre d’acords 528/2022). 

 
7. Un cop analitzades les al·legacions presentades, la Gerència de Serveis de Cultura 

ha emès un informe de data 13 d’octubre de 2022, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC SOBRE ELS RECURSOS PRESENTATS PER CENTRE D’ESTUDIS 
BEGUETANS (NIF G61253712) I CENTRE SOCIAL RIBETÀ (NIF G58860081) CONTRA 
L’ACORD NÚMERO 528/2022 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE 14 DE JULIOL DE 2022 EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS NÚMERO 202220225120013133, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, PER FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DURANT L’ANY 2022, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE (Expedient 2022/2219) 
 
1.- Antecedents 
 
En data 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, per un import màxim de tres-
cents cinquanta mil euros (350.000.- EUR) (registre d’acords 89/2022). El codi de la 
convocatòria és 202220225120013133.  
 
En data 2 de març de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(d’ara endavant BOPB) l’extracte de la convocatòria amb número d’identificació BDNS 
612229. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’estenia des de l’endemà de la publicació de 
l’extracte al BOPB, és a dir, des del 3 de març del 2022 i finalitzava el 31 de març del 2022 
segons el que estableix l’article 7 de les bases d’aquesta convocatòria. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 14 de juliol de 
2022 (registre d’acords 528/2022), va aprovar la concessió de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats 
sense finalitat de lucre. 
 
La notificació de la concessió als sol·licitants es va realitzar mitjançant la publicació en el 
BOPB de data 18 de juliol de 2022 (CVE 202210107592), tal i com recull la convocatòria a 
l’article 14, i en la qual es contemplava la desestimació, entre d’altres, de les subvencions 
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sol·licitades pel Centre d’Estudis Beguetans (NIF G61253712 i pel Centre Social Ribetà de 
Sant Pere de Ribes (NIF G58860081).  
 
Els motius que van derivar en la desestimació d’aquestes sol·licituds van ser els següents: 
 
• Centre d’Estudis Beguetans 

 
La sol·licitud del Centre d’Estudis Beguetans es va desestimar justificant que el projecte 
presentat no reunia els requisits establerts a l’article 2.1 de les bases, ja que no es va 
considerar un projecte objecte de la convocatòria (foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional). En concret, l’entitat va presentar un projecte anomenat “Ruralitat: cultura de 
retorn al futur” molt enfocat a tècniques agrícoles ecològiques quan l’objecte de la 
subvenció, article 2 de les bases, es vinculava a activitats de cultura popular i tradicional, 
presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del 
cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i 
altres actuacions; sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria; 
festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional; 
producció de nous espectacles de cultura popular; commemoració d’aniversaris de 
personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural 
col·lectiva; restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la 
indumentària; implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura 
popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats 
per televisió i canals on-line. 
 

• Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes 
 
Es va desestimar la sol·licitud del Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes justificant 
que la puntuació obtinguda, un cop feta la valoració va ser inferior a 15 punts, tal i com 
estableix l’article 10.4 de les bases de la convocatòria. 
 
En concret, la valoració va ser la següent: 
 
a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 

concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, 2 punts, 
repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, 1 punt (Objectius i activitats 

poc desenvolupades). 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, 1 punt 

(Genera alguna activitat per afavorir l'activitat social dels associats i/o federat). 
3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i 

els seus familiars i cuidadors, 0 punts (no s’especifica). 
 

b) Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, 2 punts, d'acord amb els 
apartats: 

 
1) Antiguitat de l’entitat, 1 punt (entre 1 -24 anys). 
2) Consolidació de les activitats, 1 punt (Projecte nou). 
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c) Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, 2 punts, valorat en base a: 
 

1) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 
participant en el projecte, 2 punts (Co-organitzadora). 

2) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 
desenvolupament del projecte, 0 punts (Planificació i seguiment, no s'esmenta). 

 
d) Pla de difusió de les activitats del projecte, valorat en base a les accions de difusió i 

els mitjans utilitzats, 1 punt (Pla de difusió molt elemental: quantitat i diversitat 
d’accions i mitjans baixa). 

 
e) Tipologia de les activitats que incorpora la sol·licitud, siguin presencials o on-line, 

segons el següent barem no acumulatiu, 4 punts (Festivals, concursos i obres de 
teatre): 

 
f) Capacitat d’organització de l’entitat, 3 punts, valorada en base a: 

 
1) La repercussió territorial de les seves activitats, 3 punts (Activitats d'àmbit local). 
2) El grau de col·laboració amb altres entitats, 0 punts (no s’especifica). 
 

TOTAL PUNTUACIÓ: 14 PUNTS 
 

2.- Recurs de reposició de l’entitat Centre d’Estudis Beguetans (G61253712) 
 
2.1 El Centre d’Estudis Beguetans (NIF G61253712) va presentar, en data 6 d’agost de 
2022, un recurs de reposició contra l’Acord 528/2022 adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 14 de juliol de 2022, en relació amb la desestimació del seu 
projecte “Ruralitat: cultura de retorn al futur” per no considerar-se un projecte objecte de la 
convocatòria (foment i difusió de la cultura popular i tradicional) segons el requisit establert a 
l’article 2.1 de la bases de la convocatòria, segons la notificació realitzada mitjançant la 
publicació de l’acte de concessió en el BOPB de data 18 de juliol de 2022 (CVE 
202210107592), tal i com recull les bases de la convocatòria (article 14). 
 
2.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma. 
 
2.3 En el recurs de reposició del Centre d’Estudis Beguetans s’argumenta la disconformitat 
amb el criteri adduït de què l’activitat presentada no es considera un projecte objecte de la 
convocatòria, explicant que l’activitat titulada “Ruralitat: cultura de retorn al futur”, està 
organitzada per una entitat cultural, i que és una activitat que fomenta i difon la cultura 
popular i tradicional. 
 
2.4 En aquest sentit, un cop revisada la sol·licitud presentada es constata que les activitats 
del projecte “Ruralitat: cultura de retorn al futur” estan més enfocades a prendre consciència 
de l’abandonament dels camps de conreu i crear noves formes alternatives del treball en els 
camps des d’un punt de vista agronòmic, de benestar animal, econòmic i social. Es pretén 
posar en valor i fer visible l’evolució de les formes de conreu al camp, la tracció animal 
moderna, centrada en el benestar animal i l'adaptació de les eines que afavoreixin 
l'ergonomia i eficiència sense desgast de l'animal ni de la persona. Es descriuen activitats 
en el projecte que es considera que tenen més enfocament des d’un punt de vista de 
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promoció econòmica i ambiental que no pas vinculació amb alguna de les activitats de 
cultura popular i tradicional de les que es recullen en l’article 2.2 de les bases de la 
convocatòria. Per tot això, es proposa la desestimació del recurs de reposició presentat per 
l’entitat. 
 
3.- Recurs de reposició de l’entitat Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF 
G58860081) 
 
3.1 El Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF G58860081) va presentar en data 
25 de juliol de 2022, un recurs de reposició contra l’Acord 528/2022 adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 14 de juliol de 2022, en relació amb la 
desestimació del seu projecte “Música de proximitat” per valoració més baixa, atès que han 
obtingut una puntuació inferior a 15 punts, tal i com s’estableix a l’article 10.4 de la 
convocatòria, segons la notificació realitzada mitjançant la publicació de l’acte de concessió 
en el BOPB de data 18 de juliol de 2022 (CVE 202210107592) que es contempla a les 
bases de la convocatòria (article 14). Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la valoració 
resumida i atorgada a l’Acord 528/2022 és la següent: 
 

NIF Entitat Projecte 

C
rite

ri a
 

C
rite

ri b
 

C
rite

ri c
 

C
rite

ri d
 

C
rite

ri e
 

C
rite

ri f 

Puntuació 
total 

G58860081 
Centre Social Ribetà de 
Sant Pere de Ribes 

Música de proximitat 2 2 2 1 4 3 14 

 
3.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma. 
 
3.3 En el recurs de reposició presentat, el Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes 
explica que és un motiu clar per sospitar que en l’acte de concessió de subvencions s’ha 
produït un error en l’adjudicació dels punts pel fet que la mateixa activitat (canviant els 
intèrprets del concert i incloent un nou concert) en la convocatòria de l’any passat va obtenir 
una puntuació de 31,50 punts i que enguany en aquesta edició no ha arribat als 15 punts. 
Així mateix comparant els altres projectes aprovats i comparant les convocatòries del 2020 i 
2021 la susdita entitat explica que no s’observen canvis que puguin justificar una caiguda de 
més del 50% dels punts en la valoració del projecte presentat. 
 
3.4. De les revisions realitzades a l’expedient es comprova que efectivament es va cometre 
un error en la puntuació que es va incloure en el dictamen de concessió de la convocatòria, 
en concret, es va valorar una documentació que corresponia a una altra entitat.  Detectat 
l’error comès, s’ha revisat la documentació que va presentar Centre Social Ribetà de Sant 
Pere de Ribes i la puntuació correcta és la següent: 
 
a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 

concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, 4 punts, 
repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, 2 punts (Projecte correcte però 

caldria desenvolupar o especificar més alguna part). 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, 2 punts 

(Genera alguna activitat per afavorir l'activitat social dels associats i/o federat- 1 punt- 
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i Interès d'alguna de les activitats o de l'activitat socialment per al públic assistent -1 
punt). 

3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i els 
seus familiars i cuidadors, 0 punts (no s’especifica). 

 
b) Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, 7 punts, d'acord amb els apartats: 

 
1) Antiguitat de l’entitat, 2 punts (entre 25 - 49 anys). 
2) Consolidació de les activitats, 5 punts (30 anys). 

 
c) Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, 4 punts,  valorat en base a: 

 
1) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 

participant en el projecte, 3 punts (Organitzadora). 
2) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 

desenvolupament del projecte, 1 punt (Planificació i seguiment,  només s'esmenta -
0,5 punts- i Avaluació, només s'esmenta -0,5 punts). 

 
d) Pla de difusió de les activitats del projecte, valorat en base a les accions de difusió i els 

mitjans utilitzats, 2 punts (Pla de difusió elemental: poques accions però diversitat de 
mitjans). 

 
e) Tipologia de les activitats que incorpora la sol·licitud, siguin presencials o on-line, segons 

el següent barem no acumulatiu, 8 punts (Festes majors o cicle festiu): 
 

f) Capacitat d’organització de l’entitat, 3 punts, valorada en base a: 
 

1) La repercussió territorial de les seves activitats, 3 punts (Activitats d'àmbit local). 
2) El grau de col·laboració amb altres entitats, 0 punts (no s’especifica). 
 
TOTAL PUNTUACIÓ: 28 PUNTS 
 

3.5 En conseqüència es considera procedent estimar les al·legacions de Centre Social 
Ribetà de Sant Pere de Ribes, aplicant la puntuació correcta pel projecte “Música de 
proximitat” presentat i que és la següent: 

 

NIF Entitat Projecte 

C
rite

ri a
 

C
rite

ri b
 

C
rite

ri c
 

C
rite

ri d
 

C
rite

ri e
 

C
rite

ri f 

Puntuació 
total 

G58860081 
Centre Social Ribetà de 
Sant Pere de Ribes 

Música de proximitat 4 7 4 2 8 3 28 

 
3.6 En haver finalitzat la convocatòria i haver-se quasi exhaurit tot el crèdit, quedant un 
saldo de només 28,81 euros, i en no fixar-se una quantia addicional, amb caràcter general a 
la pròpia convocatòria, a la que fa referència l’article 58.2 del RLGS, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, es PROPOSA concedir de forma directa la subvenció 
següent: 
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NIF Entitat Projecte 
Puntuació 

total 
Import concedit (€) 

G58860081 
Centre Social Ribetà de 

Sant Pere de Ribes 
Música de proximitat 28 1.170,00 

 
Per tots els motius exposats es proposa tenir per interposats, en temps i forma, i admetre a 
tràmit els recursos potestatius de reposició presentats pel Centre d’Estudis Beguetans (NIF 
G61253712) i pel Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF G58860081), contra 
l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en sessió celebrada el 
14 de juliol de 2022 (registre d’acords 528/2022), publicat en el BOPB de 18 de juliol de 
2022, relatiu a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar 
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les 
entitats sense finalitat de lucre. Finalment, d’una banda, s’informa desfavorablement el 
recurs potestatiu de reposició presentat pel Centre d’Estudis Beguetans (NIF G61253712) i, 
d’altra, s’informa favorablement el recurs potestatiu de reposició presentat pel Centre Social 
Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF G58860081).” 

 
8. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat en sessió de 28 d’octubre de 2022, 

que recull en la seva totalitat les conclusions de l’informe de la Gerència de Serveis 
de Cultura de 13 d’octubre de 2022 i que ha estat formalitzada en la corresponent 
acta. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Vist l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de 
reposició. 
 
Vista la base 14 d’aquesta convocatòria número 202220225120013133 assenyala el 
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació”. 
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Vista la base 11 d’aquesta convocatòria que estableix la quantia total màxima de les 
subvencions i la seva consignació pressupostària, sense fixar una quantia addicional a 
la que fa referència l’article 58.2 del RLGS, amb caràcter excepcional. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, per 
delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició presentat pel Centre d’Estudis Beguetans (NIF 
G61253712), contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovat en data 14 de juliol de 2022 (número de registre d’acords 528/22), publicat en 
el BOPB de de 18 de juliol de 2022, relatiu a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre, pel 
qual es va desestimar la concessió de subvenció, entre d’altres, a la susdita entitat en 
no considerar-se un projecte objecte de la convocatòria segons el requisit establert a 
l’article 2.1 de les bases. 
 
Segon. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el recurs 
potestatiu de reposició presentat pel Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF 
G58860081), contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovat en data 14 de juliol de 2022 (número de registre d’acords 528/22), publicat en 
el BOPB de 18 de juliol de 2022, relatiu a la concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre, pel 
qual es va desestimar la concessió de subvenció, entre d’altres, a la susdita entitat per 
valoració més baixa, a l’haver obtingut una puntuació inferior a 15 punts, tal i com 
estableix l’article 10.4 de les bases de la convocatòria. 
 
Tercer. DESESTIMAR, per delegació de la Presidència, el recurs potestatiu de 
reposició interposat pel Centre d’Estudis Beguetans (NIF G61253712) d’acord amb els 
raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present acte. 
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Quart. ESTIMAR, per delegació de la Presidència, el recurs potestatiu de reposició 
interposat pel Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes (NIF G58860081) d’acord 
amb els raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva del present acte. 
 
Cinquè. APROVAR l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció a favor del 
Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes amb NIF G58860081, per un import de 
MIL CENT SETANTA EUROS (1.170,00 €) destinada a finançar les despeses relatives 
al projecte “Música de proximitat”, d’acord amb els raonaments i motivacions que 
figuren en la part expositiva del present acte. 
 
Sisè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de MIL CENT SETANTA EUROS 
(1.170,00 €), amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del vigent 
pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. ESTABLIR que aquesta subvenció directa es regirà per tot allò previst en la 
convocatòria i bases específiques de subvencions aprovades en l’acord núm. 89 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 24 de febrer de 2022 
(convocatòria número 202220225120013133) i que el període de justificació de totes 
les subvencions concedides serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2023. 
 
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Novè. NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 30 de juny de 2022, 
mitjançant el qual es va resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic 
“Plans i projectes per al desenvolupament cultural local”, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb motiu d‘un canvi en el 
règim d’actuació inicialment previst en relació amb diversos recursos que 
finalment seran prestats amb mitjans propis (Exp. núm. 2022/13063).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
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2. En data 8 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 
Serveis de Cultura, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’informe d’instrucció de 
les sol·licituds rebudes del recurs tècnic “Plans i projectes per al desenvolupament 
cultural local” de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
3. Per Acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 475 i data 30 de 

juny de 2022, es va resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i 
projectes per al desenvolupament cultural local” de l’Oficina d’Estudis i Recursos 
Culturals en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
4. Entre d’altres sol·licituds, es va concedir els següents recursos tècnics: 
 

.../.. 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Criteris de 
selecció de 
propostes 

artístiques per 
als espais 

escènics de Can 
Gassol i Cafè 

Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de 
Sitges 

P0827000A 

Plans i projectes 
per al 

desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos per al 
nou Centre Cívic 

La Granja II 
202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

 
.../... 

 
5. En el referit acord, es va preveure la prestació d’aquests recursos tècnics per part 

de la Diputació mitjançant la contractació externa.  
 
6. Posteriorment, tal i com es palesa en l’informe emès per la cap de l’Oficina 

d’Estudis i Recursos Culturals, en data 27 d’octubre de 2022, que roman en 
l’expedient, l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, donat que no disposa dels 
recursos humans ni materials suficients per realitzar la totalitat de les tasques 
associades als recursos concedits, manté la consideració de què resulta més adient 
que en la majoria dels casos la prestació dels recursos es realitzi mitjançant 
contractació externa, però que, en el cas dels ajuntaments de Mataró i Sitges, la 
prestació dels dits recursos es dugui a terme mitjançant recursos propis.  
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En primer lloc, en el cas del recurs de Mataró, s’ha optat perquè el recurs sigui 
prestat per tècnics de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals en col·laboració amb 
tècnics de l’Oficina de Difusió Artística, donat que l’expertesa dels tècnics de 
l’Oficina de Difusió Artística en el camp dels espais escènics, i la seva visió d’escala 
supramunicipal, fa que la demanda de l’ajuntament pugui ser satisfeta amb major 
grau de qualitat i rapidesa si es fa amb mitjans propis que no pas amb una 
consultora externa que no disposa de les dades ni les comparatives de 
funcionament dels espais escènics similars de la demarcació.  
 
I, en segon lloc, en el cas del recurs de Sitges, davant de l’antecedent que suposa 
el treball “Estudi de programació de l’arxiu i centre cívic de la Granja II” realitzat per 
part del Servei d’Equipaments i Espais Públics (SEEP) de la pròpia corporació a 
petició l’Ajuntament de Sitges l’abril del 2022, i després de les primeres reunions 
amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sitges, es va acotar la dimensió de la 
demanda centrant-la en un informe tècnic de projecció de costos econòmics del 
funcionament d’aquest futur equipament, així com una primera proposta de 
reglament d’usos i models de gestió, motiu pel qual, l’Oficina d’Estudis i Recursos 
Culturals, considera que el treball s’ha de realitzar amb eines metodològiques de les 
que disposa la pròpia Oficina internament per al seu càlcul i redacció, de manera 
que és preferible per a la qualitat del treball que s’assumeix amb mitjans propis. 

 
7. Atès que s’escau modificar el dispositiu primer de l’Acord de la Junta de Govern de 

la Diputació núm. 475, de data 30 de juny de 2022, relatiu a la concessió dels 
recursos tècnics per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, en el sentit següent: 
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- On diu: 

 
“Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 
“ 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. Cabrera 
de Mar 

P0802900A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Suport en el 
desplegament del pla 

d’acció cultural 
202210047979 22/Y/329114 40 30 10 80 

Aj. de Sant 
Fruitós de 

Bages 
P0821200C 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per a un nou 
equipament escènic 

públic 
202210058619 22/Y/329118 40 25 10 75 

Aj. Santa 
Perpètua de 

Mogoda 
P0826000B 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del nou 
equipament cultural del 

Vapor Aranyó 
202210035744 22/Y/329117 40 25 10 75 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Criteris de selecció de 
propostes artístiques per 
als espais escènics de 
Can Gassol i Cafè Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de Sitges P0827000A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per al nou 
Centre Cívic La Granja II 

202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

Aj. de 
Torelló 

P0828500I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Desenvolupament del 
pla d’usos de 

l’equipament de la 
biblioteca del barri de 

Montserrat 

202210070903 22/Y/329116 30 30 10 70 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Diagnosi de la dinàmica 
cultural del Centre Cívic 

La Fonteta 
202210005677 22/Y/329111 30 25 10 65 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Informe d’avaluació i 
impacte del Festival 

Revela’t 2022 
202210014225 22/Y/329113 35 30 0 65 

Aj. de Vic P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del Convent 
del Carme (Espai 

Triadú) 
202210023247 22/Y/329110 25 35 0 60 

 
“ 
 

- Ha de dir: 
 
“Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 
Suport amb contractació externa 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. 
Cabrera de 

Mar 
P0802900A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Suport en el 
desplegament del 
pla d’acció cultural 

202210047979 22/Y/329114 40 30 10 80 

Aj. de Sant 
Fruitós de 

Bages 
P0821200C 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per a un 
nou equipament 
escènic públic 

202210058619 22/Y/329118 40 25 10 75 

Aj. Santa 
Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del nou 
equipament cultural 
del Vapor Aranyó 

202210035744 22/Y/329117 40 25 10 75 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Torelló 

P0828500I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Desenvolupament 
del pla d’usos de 

l’equipament de la 
biblioteca del barri 

de Montserrat 

202210070903 22/Y/329116 30 30 10 70 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Diagnosi de la 
dinàmica cultural 

del Centre Cívic La 
Fonteta 

202210005677 22/Y/329111 30 25 10 65 

Aj. de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Informe d’avaluació 
i impacte del 

Festival Revela’t 
2022 

202210014225 22/Y/329113 35 30 0 65 

Aj. de Vic P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del 
Convent del Carme 

(Espai Triadú) 
202210023247 22/Y/329110 25 35 0 60 

 
Suport amb mitjans propis 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Criteris de selecció 
de propostes 

artístiques per als 
espais escènics de 
Can Gassol i Cafè 

Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de 
Sitges 

P0827000A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per al 
nou Centre Cívic La 

Granja II 
202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

 
“ 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

1. Atès que s’escau modificar l’acord tercer de l’Acord núm. 475 esmentat, relatiu al 
règim d’actuació, en relació als recursos tècnics concedits als ajuntaments de 
Mataró i de Sitges, establint que la Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu 
com a màxim al juny de 2023, al tractar-se de recursos prestats amb mitjans propis. 
Per tant, on diu: 

 
“Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

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

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

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

 
Ha de dir: 
 
“Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

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

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. En el cas 
de recursos prestats amb mitjans propis, la Diputació lliurarà el treball amb caràcter 
definitiu com a màxim al juny de 2023. 

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

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

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. “ 
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Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret 
núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar l’Acord núm. 475, de 30 de juny de 2022, de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es va resoldre el procediment de 
concessió del recurs tècnic “Plans i projectes per al desenvolupament cultural local” de 
l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, amb motiu d‘un canvi en el règim d’actuació inicialment previst en 
relació a diversos recursos que finalment seran prestats amb mitjans propis, atesos els 
motius palesats en la part expositiva. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Al dispositiu primer, on diu: 
 
“Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. Cabrera 
de Mar 

P0802900A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Suport en el 
desplegament del 
pla d’acció cultural 

202210047979 22/Y/329114 40 30 10 80 

Aj. de Sant 
Fruitós de 

Bages 
P0821200C 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per a un 
nou equipament 
escènic públic 

202210058619 22/Y/329118 40 25 10 75 

Aj. Santa 
Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del nou 
equipament 

cultural del Vapor 
Aranyó 

202210035744 22/Y/329117 40 25 10 75 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Criteris de selecció 
de propostes 

artístiques per als 
espais escènics de 
Can Gassol i Cafè 

Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de 
Sitges 

P0827000A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per al 
nou Centre Cívic 

La Granja II 
202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

Aj. de 
Torelló 

P0828500I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Desenvolupa-ment 
del pla d’usos de 

l’equipament de la 
biblioteca del barri 

de Montserrat 

202210070903 22/Y/329116 30 30 10 70 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Diagnosi de la 
dinàmica cultural 

del Centre Cívic La 
Fonteta 

202210005677 22/Y/329111 30 25 10 65 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Informe 
d’avaluació i 
impacte del 

Festival Revela’t 
2022 

202210014225 22/Y/329113 35 30 0 65 

Aj. de Vic P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del 
Convent del 

Carme (Espai 
Triadú) 

202210023247 22/Y/329110 25 35 0 60 

“ 
Ha de dir: 
 
“Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Suport amb contractació externa: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. 
Cabrera de 

Mar 
P0802900A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Suport en el 
desplegament del 

pla d’acció 
cultural 

202210047979 22/Y/329114 40 30 10 80 

Aj. de Sant 
Fruitós de 

Bages 
P0821200C 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per a 
un nou 

equipament 
escènic públic 

202210058619 22/Y/329118 40 25 10 75 

Aj. Santa 
Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del nou 
equipament 

cultural del Vapor 
Aranyó 

202210035744 22/Y/329117 40 25 10 75 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Torelló 

P0828500I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Desenvolupament 
del pla d’usos de 

l’equipament de la 
biblioteca del barri 

de Montserrat 

202210070903 22/Y/329116 30 30 10 70 

Aj. de Sant 
Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Diagnosi de la 
dinàmica cultural 
del Centre Cívic 

La Fonteta 

202210005677 22/Y/329111 30 25 10 65 

Aj. de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 

Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Informe 
d’avaluació i 
impacte del 

Festival Revela’t 
2022 

202210014225 22/Y/329113 35 30 0 65 

Aj. de Vic P0829900J 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos del 
Convent del 

Carme (Espai 
Triadú) 

202210023247 22/Y/329110 25 35 0 60 

 
Suport amb mitjans propis 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Aj. de 
Mataró 

P0812000H 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Criteris de selecció 
de propostes 

artístiques per als 
espais escènics de 
Can Gassol i Cafè 

Nou 

202210056774 22/Y/329112 35 35 0 70 

Aj. de 
Sitges 

P0827000A 
Plans i projectes per 
al desenvolupament 

cultural local 

Pla d’usos per al 
nou Centre Cívic La 

Granja II 
202210070082 22/Y/329115 35 25 10 70 

“ 
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Al dispositiu tercer, on diu: 
 
“Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

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

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

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

 
Ha de dir: 
 
“Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

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

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. En el cas 
de recursos prestats amb mitjans propis, la Diputació lliurarà el treball amb caràcter 
definitiu com a màxim al juny de 2023. 

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

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

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

 
Segon. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament les sol·licituds presentades pels 
ajuntaments de Mataró i Sitges i que es concreten en:  
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- Ajuntament de Sitges: 3 tècnics del programa d’assessoraments de l’OERC. 
- Ajuntament de Mataró: 3 tècnics del programa d’assessoraments de l’OERC i tres 

tècnics de l’Oficina de Difusió Artística. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords als interessats per al seu coneixement i efectes.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta accidental aixeca la 
sessió essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 


