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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
El 24 de novembre de 2022, a les 11 hores, es reuneix en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc 
Verdaguer Montanyà (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan 
Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), 
senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), 
senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), 
senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), senyor 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 els diputats senyors Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i 
Xavier Garcia Albiol (PP), i la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 10 de novembre de 2022. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/26200). 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 273/2022, de 28 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 291/2018-M, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra la 
resolució desestimatòria presumpta del recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació formulada 
per la recurrent (Exp. núm. 2018/0013948). 

 
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. 12 de Barcelona, núm. 79/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A, interposat pel senyor 
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 pel 
recurrent (Exp. núm. 2018/0021097). 

 
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. 7 de Barcelona, núm. 79/2022, de 14 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 417/2018-B, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 contra 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. 
2019/0001540). 

 
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. 11 de Barcelona, núm. 71/2022, de 26 de 
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juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-C, interposat pel senyor 
XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0005106). 

 
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. 14 de Barcelona, núm. 98/2022, de 13 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 393/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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. 
2019/0006819). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 113/2022, de 21 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-C, 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. 2019/0010787). 

 
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. 297/2022, de 16 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar inadmetre una de les pretensions de la demanda per 
incórrer en desviació processal i desestimar íntegrament la resta del recurs 
contra la resolució de 26 de febrer de 2019, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0018934). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13503, de 26 d’octubre de 
2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 492/2021-B, interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 7599/2021, de 8 de juliol, 
que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 18/21 formulada 
pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut l'11 de març de 
2019, mentre circulava per la ctra. C-243-c, a l'altura de la plaça Arístides Mallol 
de Terrassa, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. (Exp. núm. 
2022/0005017). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13866, de 2 de novembre de 

2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 200/2021-A, interposat per 
la senyora XXX, contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del 
recurs d'alçada formulat contra la desestimació presumpta, també per silenci 
administratiu, de les sol·licituds presentades en data 10 de juliol de 2020, 03 
d’agost de 2020 i 26 de novembre de 2020, de petició de concurs per canvi de 
torn segons disposa el Reglament de provisió de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2022/0023097). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13508, de 26 d’octubre de 

2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 485/2022-C, interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 9596/2022, de 23 de 
juliol, pel qual es va desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial 
núm. 86/2021, formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident 
de trànsit ocorregut el 5 de setembre de 2021, quan, circulant per la carretera 
BV-3002, a l’altura del PK 5+900 en sentit Molins de Rei, va caure a 
conseqüència de l’existència de grava a la calçada (Exp. núm. 2022/0024451). 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 7.388,27 €, en relació amb la 
subvenció de 51.147,98 €, atorgada a l’Associació Arquitectura Sense Fronteres 
pel projecte “Desarrollo de metodologías participativas para la apropiación y 
empoderamiento ciudadano basada en la mejora de la red de mercados 
municipales del municipio de Inhambane”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973). 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 52.209,16 €, en relació amb la 
subvenció de 59.876,34 €, atorgada a la Fundació Montblanc per a la Promoció 
de la Dona pel projecte “Seguretat alimentària, capacitació tècnica i apoderament 
de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi de Mont-
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Ngafula, RD del Congo”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973). 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 34.486 €, en relació amb la 
subvenció de 51.100 €, atorgada a l’Associació OAfrica pel projecte “Defensa i 
enfortiment dels drets humans dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat a 
Ghana”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 
(Exp. núm. 2016/5973). 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 27.374,83 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a la Fundación Acción Contra el Hambre pel 
projecte “Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo de los gobiernos 
municipales de San Ignació de Moxos y Santa Ana del Yucama, para mejorar el 
manejo del recurso agua y disminuir la vulnerabilidad ante desastres”, en el marc 
de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 
2016/5973). 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 18.991,81 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a l’entitat Moviment per la pau MPDL pel 
projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales para el pleno ejercicio de 
los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado 
en Tumaco (Nariño)” en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. 2016/5973). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 14 de juliol de 2022,  
pel qual s’aprovà la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per a la col·laboració en el desenvolupament i el 
finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als espais 
naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/16235). 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació Cultural 
Art Públic, atorgada en el marc de la convocatòria 202120215120012293, a favor 
de persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats 
relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica, per a l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/1419).  
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20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol General d’Actuació entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS) (Exp. núm. 2022/24240).  

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

inicialment les revocacions totals o parcials de diverses subvencions concedides 
en el marc de la convocatòria 12363/2021, a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a 
commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - any 2021 
(Exp. núm. 2021/2823). 

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

del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona destinat a la coedició de les 
publicacions derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (Exp. núm. 2022/3059). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la modificació dels terminis i altres ajustos aprovats per la 
Generalitat de Catalunya, en relació amb els ajuts inclosos en la Línia de suport 
per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020 "Eixos prioritaris 4 i 6" i "Projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT)", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" (Exp. núm. 2018/0014831). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 627.999,95 € (Exp. 
núm. 2019/0015078). 

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

distribució de la despesa de diversos ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 (Exp. núm. 2022/0003689). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

“Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Diputació de 
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Barcelona”, en el marc de les mesures adreçades a adoptar un nou model 
d’organització dels espais de treball” (Exp. núm. 2022/0026151). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
27. BAGÀ. 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 Bagà, per 
a finançar l'actuació local “Reforma de serveis i restauració de la plaça Galceran 
de Pinós”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025315). 

 
28. CALELLA. 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 Calella, 
per a finançar l'actuació local “Urbanització carrer Sant Pere (entre Bruguera i 
Anselm Clavé)”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025040). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.000 €, a l'Ajuntament de Cercs, per 
a finançar l'actuació local “Ampliació gimnàs pavelló poliesportiu Sant Jordi”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025500). 

 
30. CUBELLES. 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 Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions ordinàries enllumenat públic”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0025204). 

 
31. GIRONELLA. 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 Gironella, 
per a finançar l'actuació local “Substitució de la gespa del camp de futbol mpal.”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025622). 

 
32. LLINARS DEL VALLÈS. 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 Llinars del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres del 
projecte de millora del camp de futbol municipal”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025444). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.000 €, a l'Ajuntament de Mediona, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025598). 
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34. RELLINARS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l'Ajuntament de Rellinars, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització carrer del Serrat_ Fase 1”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025583). 

 
35. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.420,02 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l'actuació local “Reforma 
de l'enllumenat públic de l'urb. Can Palau”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0025625). 

 
36. SANTA FE DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, per a finançar l'actuació local “Operació 
inclosa en Pla de Sanejament”, al 0 % d'interès i a retornar en 3 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0025309). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 123.075,46 €, a l'Ajuntament de 
Taradell, per a finançar l'actuació local “Inversions vàries 2022”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025446). 

 
38. TORRELLES DE LLOBREGAT. 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 Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Millora 
instal·lacions esportives Can Roig”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0025800). 

 
39. VILASSAR DE MAR. 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 Vilassar de Mar, per a finançar l'actuació local “Millora 
urbanització diversos vials”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0025193). 
 

40. VIVER I SERRATEIX. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 207.765,60 €, a 
l'Ajuntament de Viver i Serrateix, per a finançar l'actuació local “Millora 
d'infraestructures dels Serveis Municipals i equipament municipal”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025298). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
41. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 

d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local any 2023 (Exp. núm. 2022/24902). 
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42. VILASSAR DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 2.835,38 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0025227).  

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

denegar la concessió d’una subvenció, sol·licitada per l’Ajuntament del Bruc en 
el marc del programa de Crèdit Local, en haver-se exhaurit la consignació de la 
línia de crèdit anual prevista pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.(Exp. núm. 
2022/0025234). 

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

vehicles 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. 
2022/0024810).  

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

d’ús gratuïta a favor de l’Ajuntament de Montesquiu d’una superfície interior 
construïda de 359,80 m2, més 106,73 m2 de terrassa, situats a la planta baixa i 
soterrani de l’edifici de la plaça de la República núm. 9-11, de Montesquiu (Exp. 
núm. 2022/0020496).  

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
46. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'adaptació de les condicions d'accés al recurs "SeTDIBA: serveis de suport per a 
la transformació digital" (Exp. núm. 2022/0025612). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47. 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 la Llacuna, formalitzat el 4 de febrer de 2022, relatiu 
a les obres de construcció de vorera al pont sobre el Torrent de les Covetes. 
carretera BV-2138, PK 0+120. TM la Llacuna (Exp. núm. 2019/17312).  
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48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró. tram: PK 0+720 
al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès” (Exp. núm. 2020/12561).  

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

projecte constructiu “d’Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-
5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. TM Sta. Maria de 
Martorelles” (Exp. núm. 2019/20309). 

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

projecte constructiu “Millora de la carretera BV-4608 entre els PK 19+450 i el PK 
22+185. TM Manlleu ”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. Núm. 2019/20480). 

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

constructiu “Millores dels Trams amb Concentració d’Accidents provocats per 
ungulats en la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona. Any 2022” 
(Exp. núm. 2019/5622).  
 

52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Pla de seguretat 
i salut en el treball de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i millora 
de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 4: Oriental Sud 
(Exp. núm. 2021/23825).  

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, admetre a tràmit, resoldre 

les al·legacions formulades i aprovar definitivament el projecte constructiu de la 
“Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del 
pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts”, i la seva relació de 
béns i drets afectats (Exp. núm. 2019/20482). 

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

l’increment de la despesa aprovada en el conveni formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de 
l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 
1 del riu Anoia, delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona (Exp. 
núm. 2021/23295). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga del protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Zoo de Chester, i la Fundació Barcelona Zoo, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes internacionals de 
l’àmbit de l’herpetologia, en el marc del projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757)” (Exp. núm. 2019/0019367). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació 
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial de la província de Barcelona, per a finançar les estades ambientals en 
els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona durant el 2023 (Exp. núm. 2022/0025447). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

revocacions definitives de les subvencions atorgades als ajuntaments de Gurb, 
Roda de Ter i Sant Martí de Centelles, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la convocatòria 202020205120011833, per a 
l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de 
Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008093). 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa a càrrec del pressupost 
2022, per import 1.500 €, de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Moià, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 
202020205120011833, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals 
municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 2020/0008093). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants”, en el 
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marc de la convocatòria del Catàleg 2021, amb data de justificació fins al 30 
d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0002698). 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Pla 
de reactivació de l’ocupació”, en el marc del Catàleg 2020, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2020/0016290). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

sol·licitud del Consell Comarcal d’Osona on es demana modificar els projectes 
singulars que rebran suport i que estan inclosos a l'aportació corresponent a 
l'any 2022, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 31 de març de 2022, 
en el sentit que l'aportació prevista per al projecte singular “Planificació de 
projecte pels Planes de Sostenibilitat turística” es destini al projecte “Implantar el 
turisme accessible” (Exp. núm. 2022/0001417). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar la 

cessió temporal en préstec, al Museu Sorolla de Madrid, de la peça amb número 
d’actiu F022520 i número de registre 2398 del Fons Historicoartístic propietat de 
la Diputació de Barcelona, per ser mostrada en l’exposició temporal “Sorolla. 
Orígenes”, que tindrà lloc al Museu Sorolla de Madrid, del 19 de desembre de 
2022 al 19 de març de 2023, així com autoritzar la reproducció de la seva imatge 
en el catàleg de la mostra, premsa, publicitat, finalitats educatives o culturals i 
pàgines webs institucionals (Exp. núm. 2022/21335). 

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la 

concessió de subvencions atorgades mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per Acord de la Junta de Govern de 27 de maig de 2021 
(AJG295/2021) i, esmenat per Acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 
2021 (AJG 392/2021), destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals locals (Exp. núm. 2020/17827). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Reactivació de serveis als equipaments esportius: (Pla de xoc)”, 
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concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/581). 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius: (Pla de xoc)”, 
concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/580). 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”, concedits en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/10683). 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, concedits en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 2021/579). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l'any 2022 (Exp. 2022/0020148). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de novembre de 2022.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2022, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/26200).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
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En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord 92/2019, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de 
juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord 96/2019), per la Junta de Govern en sessió de 26 
de setembre de 2019 (acord 344/2019), per Decret urgent de la Presidència 
10582/2019, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern 435/2019, 
adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la Presidència 
11029/2019, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 477/2019, 
adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en sessió de 10 
d’octubre de 2019 (acord 434/2019), per la Junta de Govern en sessió de 31 d’octubre 
de 2019 (acord 478/2019), per la Junta de Govern en sessió de 28 de novembre de 
2019 (acord 590/2019), per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2019 
(acord 630/2019), per la Junta de Govern en sessió de 30 de gener de 2020 (acord 
8/2020), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 2020 (acord 37/2020), 
per Decret urgent de la Presidència 2305/2020, de 10 de març, –ratificat per acord de 
la Junta de Govern 150/2020, adoptat en sessió de 30 d’abril de 2020–, per Decret de 
la Presidència 2469/2020, de 13 de març de 2020, per la Junta de Govern en sessió 
de 30 de juliol de 2020 (acord 326/2020), per la Junta de Govern en sessió de 17 de 
setembre de 2020 (acord 404/2020), per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
novembre de 2020 (acord 532/2020), per la Junta de Govern en sessió de 26 de 
novembre de 2020 (acord 581/2020), per la Junta de Govern en sessió de 28 de gener 
de 2021 (acord 9/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de març de 2021 
(acord 54/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març de 2021 (acord 
92/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (acord 171/2021), 
per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 246/2021), per Decret 
urgent de la Presidència 6627/2021, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de 
Govern 346/2021, adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern 
en sessió de 30 de juny de 2021 (acord 345/2021), per la Junta de Govern en sessió 
de 15 de juliol de 2021 (acord 417/2021), per la Junta de Govern en sessió de 29 de 
juliol de 2021 (acord 457/2021), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre 
de 2021 (acord 659/2021), per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2021 (acord 693/2021), per la Junta de Govern en sessió de 9 de desembre de 2021 
(acord 710/2021), per la Junta de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021 
(acord 740/2021), per Decret de la Presidència 912/2020, de 4 de febrer de 2022, per 
la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer de 2022 (acord 39/2022), per la Junta de 
Govern en sessió de 24 de febrer de 2022 (acord 60/2022), per la Junta de Govern en 
sessió de 10 de març de 2022 (acord 97/2022), per Decret urgent de la Presidència 
3130/2022, de 22 de març, –ratificat per acord de la Junta de Govern 134/2022, 
adoptat en sessió de 31 de març de 2022–, per la Junta de Govern en sessió de 31 de 
març de 2022 (acord 133/2022), per la Junta de Govern en sessió de 12 de maig de 
2022 (acord 260/2022), per la Junta de Govern en sessió de 9 de juny de 2022 (acord 
364/2022), per la Junta de Govern en sessió de 30 de juny de 2022 (acord 418/2022), 
per la Junta de Govern en sessió de 28 de juliol de 2022 (acord 531/2022), per la 
Junta de Govern en sessió de 15 de setembre de 2022 (acord 575/2022) i pel Ple en 
sessió de 27 d’octubre de 2022 (acord 150/2022).  
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
pertinent modificar la representació en el Patronat de la Fundació Turisme i Fires de 
Manresa, per a la qual és necessari que la persona designada tingui la condició de 
càrrec electe, d’acord amb l’article 13 dels Estatuts de l’ens, en el sentit de deixar 
sense efecte la designació del Sr. Javier Villamayor Caamaño en el Patronat de la 
Fundació, i designar en el seu lloc la Sra. Eva Menor Cantador, diputada i presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, per substituir-lo 
en aquesta representació. També es creu convenient establir una suplència de la 
representació esmentada, per a la qual es designa la Sra. Abigail Garrido Tinta, 
diputada de Turisme. 
 
Addicionalment, com a conseqüència de l’aprovació de l’Ordre CLT/225/2022, de 14 
d’octubre, de modificació de l’Ordre CLT/14/2019, de 31 de gener, per la qual es crea 
el Consell de la Mancomunitat Cultura, s’ha requerit a la Diputació de Barcelona la 
ratificació o modificació de la representació designada en el Consell de la 
Mancomunitat Cultural, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Es considera adient renovar la representació del Consell en el sentit de 
mantenir les vocalies titulars del Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares i la Sra. Núria 
Lomas i Pascual, i la vocalia suplent de la Sra. Mireia Sabaté i Grau. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la representació titular i designar la representació suplent de la 
Diputació de Barcelona en l’ens i en els termes següents: 
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  Fundació Turisme i Fires de Manresa   
 

1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Javier Villamayor Caamaño, 
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 27 de febrer 
de 2020 (AJG 73/20), com a representant de la Diputació de Barcelona en el 
Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, a l’empara de l’article 13 
dels Estatuts de l’ens, i designar la Sra. Eva Menor Cantador per substituir-lo en 
aquesta representació. 
 
2.- Designar el representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Patronat 
de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, el qual ha de tenir la condició de 
càrrec electe, d’acord amb l’article 13 dels seus Estatuts. 
 
La persona designada és la Sra. Abigail Garrido Tinta. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació i la designació efectuades, 
que la representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Turisme i Fires 
de Manresa resta de la manera següent: 

 
Únic. Les vocals representants, titular i suplent, de la Diputació de Barcelona en 
el Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que han de tenir la 
condició de càrrec electe, d’acord amb l’article. 13 dels seus Estatuts, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la corporació, són: 
 
Titular: Sra. Eva Menor Cantador, diputada i presidenta delegada de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
 
Suplent: Sra. Abigail Garrido Tinta, diputada de Turisme 

 
SEGON. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens i en els 
termes següents: 
 

  Consell de la Mancomunitat Cultural 
 
Renovar les designacions dels representants de la corporació, efectuades per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/2019), en el Consell de la Mancomunitat Cultural, i determinar, en 
conseqüència, que la representació de la Diputació de Barcelona en aquest ens és 
la següent: 
 

Únic. Les persones designades, amb subjecció al criteri de paritat entre homes 
i dones, que han de representar la Diputació de Barcelona com a vocals en el 
Consell de la Mancomunitat Cultural, una de les quals ha de tenir la 
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condició de càrrec electe, sens perjudici de la possibilitat de delegació en 
un altre càrrec electe, segons disposa l’article 2.1.b).3 de l'Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, modificada per l’Ordre CLT/225/2022, de 14 d’octubre, són: 
 
1. Titular:  Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
2. Titular:  Sra. Núria Lomas i Pascual  
Suplent:  Sra. Mireia Sabaté i Grau  

 
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 273/2022, de 28 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 291/2018-M, interposat per la 
senyora XXX, en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra la 
resolució desestimatòria presumpta del recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació formulada 
per la recurrent (Exp. núm. 2018/0013948).- 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. 
273/2022, de 28 de juliol, recaiguda en el procediment abreujat núm. 291/2018-A, ha 
desestimat la demanda interposada per la senyora XXX contra la resolució 
desestimatòria presumpta del recurs de reposició interposat envers el Decret de 16 
d’abril de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació formulada per la recurrent. 
 
La senyora XXX reclamava un import de 5.242,71 euros en concepte de premi per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació, previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. 
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El Jutjat ha desestimat la demanda per considerar que el premi per anys de servei 
prestats reclamat per la recurrent tenia naturalesa retributiva i que no tenia cobertura 
en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels funcionaris de 
l’Administració local. No s’han imposat les costes processals a la recurrent. 
 
S’ha declarat la fermesa d’aquesta sentència, favorable als interessos de la Diputació 
de Barcelona, per diligència d’ordenació de 26 d’octubre de 2022. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la 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. 273/2022, de 
28 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 291/2018-A, favorable per als interessos de la corporació, 
que desestima la demanda interposada per la senyora XXX contra la resolució 
desestimatòria presumpta del recurs de reposició interposat envers el Decret de 16 
d’abril de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació formulada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 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. 12 de Barcelona, núm. 79/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A, interposat pel senyor 
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 
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banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel 
recurrent (Exp. núm. 2018/0021097).- 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 79/2022, 
de 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. 385/2018-1A interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de 
juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.  
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret 79/2022, de 19 de juliol, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 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 ferm núm. 79/2022, de 19 de 
juliol de 2022, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 385/2018-1A, 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 el Decret de 12 
de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
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Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 
 

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. 7 de Barcelona, núm. 79/2022, de 14 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 417/2018-B, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 contra 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. 
2019/0001540).- 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. 7 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 79/2022, de 14 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. 417/2018-B, interposat per la senyora XXX contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
 

El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret núm. 79/2022, de 14 de juliol, 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, ha posat fi a la via judicial de 
forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 

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

D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la 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 núm. 79/2022, de 14 de juliol, 
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs núm. 
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417/2018-B, 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 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 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. 11 de Barcelona, núm. 71/2022, de 26 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-C, interposat pel senyor 
XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0005106).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:  
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant Decret  
núm. 71/2022, de 26 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. 394/2018-C, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 
12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret ferm dictat el 26 de juliol de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, ha posat fi a la via judicial 
de forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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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 del Decret núm. 71/2022, dictat el 26 de 
juliol pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en el recurs  
núm. 394/2018-C, procediment abreujat, ja ferm, que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació en tenir per desistida al senyor XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial interposat contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats formulada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 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. 14 de Barcelona, núm. 98/2022, de 13 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 393/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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. 
2019/0006819).- 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, mitjançant Decret  
núm. 98/2022, de 13 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. 393/2018-A, interposat per la senyora XXX contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
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El desistiment de la part actora, acordat pel Decret ferm dictat el 13 de setembre de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la 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 núm. 98/2022, dictat el 
13 de setembre pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el recurs  
núm. 393/2018-A, procediment abreujat, ja ferm, 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 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats formulada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 113/2022, de 21 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-C, 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. 2019/0010787).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent:  
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant Decret 113/2022, 
de 21 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-C 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 envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.  
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret 113/2022, de 21 de juliol, pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 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 ferm núm. 113/2022, de 21 de 
juliol de 2022, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 6/2019-C, que ha estat favorable als interessos de la 
corporació en tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el 
Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
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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. 297/2022, de 16 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, interposat per la 
senyora XXX, en acordar inadmetre una de les pretensions de la demanda per 
incórrer en desviació processal i desestimar íntegrament la resta del recurs 
contra la resolució de 26 de febrer de 2019, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0018934).- 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. 
297/2022, de 16 de setembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, 
ha desestimat la demanda interposada per la senyora XXX contra la resolució de 26 
de febrer 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 el Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
La senyora XXX reclamava un import de 6.667,24 euros en concepte de premi per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació, previst a l’article 30 de l’Acord de les 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona vigent des de l’any 
1996. 
 
El Jutjat ha inadmès una de les pretensions de la demanda, per incórrer en desviació 
processal, i ha desestimat íntegrament la resta del recurs per considerar que el premi 
per anys de servei prestats reclamat per la recurrent tenia naturalesa retributiva i que 
no tenia cobertura en una norma legal d’abast general relativa a la remuneració dels 
funcionaris de l’Administració local. No s’han imposat les costes processals a la 
recurrent. 
 
S’ha declarat la fermesa d’aquesta sentència per diligència d’ordenació de 20 
d’octubre de 2022. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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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. 297/2022, de 
16 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, recaiguda 
en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, favorable per als interessos de la 
corporació, que inadmet una de les pretensions de la demanda per incórrer en 
desviació processal, i desestima íntegrament la resta del recurs interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 26 de febrer 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 el Decret de 10 d’octubre 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. 1 de 
Barcelona.” 
 

10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13503, de 26 d’octubre de 
2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 492/2021-B, interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 7599/2021, de 8 de juliol, 
que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 18/21 formulada 
pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut l'11 de març de 
2019, mentre circulava per la ctra. C-243-c, a l'altura de la plaça Arístides Mallol 
de Terrassa, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. (Exp. núm. 
2022/0005017).- 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 en el procediment abreujat núm. 
492/2021-B, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 7599, 
de 8 de juliol de 2021, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
18/21 formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut l'11 de 
març de 2019, mentre circulava per la carretera C-243-c, a l'altura de la plaça Arístides 
Maillol de Terrassa, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) la presència d’una taca de gasoil es deu a un vessament previ d’un 
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tercer, la identitat del qual es desconeix; 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 per tant no se li pot fer responsable de la 
manca de manteniment i conservació de la via.  
 
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, SA 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. 492/2021-B, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 
7599, de 8 de juliol de 2021, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 18/21 formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit 
ocorregut l'11 de març de 2019, mentre circulava per la ctra.  
C-243-c, a l'altura de la plaça Arístides Maillol de Terrassa, a causa de l’existència 
d’una taca d’oli a la calçada. 
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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 que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
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.” 
 

11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13866, de 2 de novembre de 
2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 200/2021-A, interposat per 
la senyora XXX, contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del 
recurs d'alçada formulat contra la desestimació presumpta, també per silenci 
administratiu, de les sol·licituds presentades en data 10 de juliol de 2020, 03 
d’agost de 2020 i 26 de novembre de 2020, de petició de concurs per canvi de 
torn segons disposa el Reglament de provisió de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2022/0023097).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de data 15 de 
juliol de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 200/2021-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació presumpta per silenci 
administratiu del recurs d'alçada formulat per la recurrent contra la desestimació 
presumpta, també per silenci administratiu, de les sol·licituds presentades en data 
10/07/2020, 03/08/2020 i 26/11/2020, de petició de concurs de canvi de torn segons 
disposa el Reglament de provisió de la Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
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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 d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la 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. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 200/2021-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació presumpta per silenci 
administratiu del recurs d'alçada formulat per la recurrent contra la desestimació 
presumpta, també per silenci administratiu, de les sol·licituds presentades en data 
10/07/2020, 03/08/2020 i 26/11/2020, de petició de concurs de canvi de torn segons 
disposa el Reglament de provisió de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
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.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13508, de 26 d’octubre de 
2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 485/2022-C, interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 9596/2022, de 23 de juliol, 
pel qual es va desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial núm. 
86/2021, formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 5 de setembre de 2021, quan, circulant per la carretera BV-
3002, a l’altura del PK 5+900 en sentit Molins de Rei, va caure a conseqüència de 
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l’existència de grava a la calçada (Exp. núm. 2022/0024451).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
abreujat núm. 485/2022-C, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la 
Presidència núm. 9596, de 23 de juliol de 2022, pel qual es va desestimar la RRP 
núm. 86/2021, formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 5 de setembre de 2021, quan, circulant per la carretera BV-3002, a 
l’altura del PK 5+900 en sentit Molins de Rei, va caure a conseqüència de l’existència 
de grava a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) es compleixen els estàndards de manteniment del servei, tal com es 
descriu en el protocol que incorpora l’informe de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat; b) no es pot atribuir una deficient actuació a la 
Diputació de Barcelona com a titular de la via, ni una manca de prevenció en les 
tasques de manteniment, si s’ha anat executant el protocol aprovat i no s’ha tingut 
coneixement previ de l’existència de sorra a la calçada; c) tal i com s’ha constatat, des 
del moment que la Diputació de Barcelona va tenir coneixement de l’accident, va 
actuar diligentment netejant la via, de conformitat amb els protocols establerts la 
Diputació; i d) del contingut de la documentació aportada pel reclamant, sobretot de les 
fotografies de l’informe policial, no es desprèn que les restes de sorra fossin d'una 
magnitud o característiques insòlites o inhabituals en molts altres punts de les xarxes 
viàries urbana o interurbana que, necessàriament, han de ser superats amb normalitat 
pels conductors atents i diligents en la seva pròpia i responsable conducció. 
 
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 la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 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. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) 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. 485/2022-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16, 
interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 9596, de 23 de 
juliol de 2022, pel qual es va desestimar la RRP núm. 86/2021, formulada pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 5 de setembre de 
2021, quan, circulant per la carretera BV-3002, a l’altura del PK 5+900 en sentit Molins 
de Rei, va caure a conseqüència de l’existència de grava a la calçada. 
 
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 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, SA 
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.” 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per import de 7.388,27 €, en relació amb la 
subvenció de 51.147,98 €, atorgada a l’Associació Arquitectura Sense Fronteres 
pel projecte “Desarrollo de metodologías participativas para la apropiación y 
empoderamiento ciudadano basada en la mejora de la red de mercados 
municipales del municipio de Inhambane”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Desarrollo de metodologías participativas para la 
apropiación y empoderamiento ciudadano basada en la mejora de la red de mercados 
municipales del municipio de Inhambane” de l’associació Arquitectura Sense Fronteres 
(en endavant ASF), va rebre una subvenció per un import de 51.147,98 euros, la qual 
devia executar-se, segons la sol·licitud de subvenció de l’entitat, de l’1 de desembre de 
2016 a 31 de desembre de 2017. 
 
Tanmateix, aquest termini d’execució va ser posteriorment modificat. El 7 de març de 
2017 ASF va demanar una modificació en la data d’inici de l’execució, 31 de desembre 
de 2016, motivat per l’endarreriment en la recepció dels fons. Posteriorment, en data 
30 de març de 2017 demanà que la finalització de l’execució es perllongués fins al 31 
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de març de 2018, motivat per l’emergència creada pel pas del cicló DINEO el 15 de 
febrer d’aquell mateix any. I finalment, en data 14 de febrer de 2018 l’entitat va tornar a 
sol·licitar que el termini d’execució es perllongués un mes més, fins el 20 d’abril de 
2018. Totes aquestes modificacions del termini d’execució van ser successivament 
acceptades per l’òrgan gestor, ja que no superaven el període d’execució fixat a la 
Base Específica 3, de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2018. 
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 %, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017.  
 
L’entitat beneficiària va presentar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la 
subvenció en data 13 de desembre de 2016. Tot i així, la primera fracció de pagament 
no es va poder efectuar abans del tancament comptable de l’exercici 2016, i es va 
realitzar en data 18 de gener de 2017 per un import de 12.786,99 euros, corresponent 
al 25 % de la subvenció. Posteriorment, en data 20 d’abril de 2017, es va efectuar el 
pagament de la segona fracció del 25 % per import de 12.787 euros. 
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. I l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final. 
 
El punt 19 de les Bases Específiques de la convocatòria establia que les entitats 
havien de presentar dues justificacions: la parcial abans del 30 de setembre de 2017 i 
la final abans del 30 de novembre de 2018. Tot i així, el termini de justificació final va 
ser prorrogat d’ofici un mes i mig per Decret núm. 13539, de data 11 de desembre de 
2018, és a dir, fins el 15 de gener de 2019. 
 
Les justificacions s’havien de realitzar mitjançant la presentació de la memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, 
així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte 
el pressupost previst; i mitjançant la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).  
 
D’acord amb l’Informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament (en endavant 
OCD) de data 9 de novembre de 2022, pel qual es proposa la revocació parcial de la 
subvenció, l’entitat beneficiària ASF va presentar una justificació parcial per import de 
37.812,83 euros, en data 29 de setembre de 2017. Dita justificació va ser objecte de 
requeriment d’esmena, per part de Diputació, per mancances en la justificació, en data 
11 de desembre de 2017, el contingut del qual obra a l’expedient. L’entitat beneficiària, 
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en data 18 de desembre de 2017, va respondre al requeriment i en data 15 de febrer 
de 2018 va ampliar la seva resposta amb la presentació de documentació 
complementària. El 7 de març de 2018, l’OCD revisades i considerades les esmenes 
de les mancances va emetre l’ordre per fer efectiu el segon pagament, 20.459,19 
euros, ja que va considerar correctament justificats 37.812,83 euros, quantitat que 
superava el 70 % del primer pagament.  
 
Abans de presentar la justificació final ASF va comunicar dues modificacions al 
projecte. La primera, presentada en data 23 d’octubre de 2017, afectava principalment 
a dues activitats que havia de portar a terme el Consell de la Ciutat d’Inhambane que 
actuava com a cofinançador de la subvenció. Eren les activitats A.1.2.5 
“Implementació de solucions pilot” i A.2.1.4 “Inauguració mercat”, les quals no 
s’executarien degut a que l’aportació del Consell de la Ciutat d’Inhambane per a 
desenvolupar-les s’ajornava fins a finals de l’any 2018 (fora del període d’execució), 
perquè els pressupostos municipals havien de fer front abans a les conseqüències del 
cicló DINEO. Posteriorment, en data 18 de desembre de 2017, l’entitat va entrar per 
registre general una modificació del pressupost de la subvenció atorgada que no 
superava el límit del 15 % establert a la Base Específica 15.4. Ambdues modificacions 
no es van considerar substancials i per tant no van ser objecte d’autorització prèvia per 
part de la Diputació de Barcelona.  
 
En data 19 d’octubre de 2018, dins de termini, l’entitat beneficiària va presentar la 
justificació final per import de 13.335,15 euros. Posteriorment, en dates 30 de 
novembre de 2018 i 17 de juny de 2019 va presentar la documentació justificativa en 
diferents formats a petició de l’OCD. En data 5 de juny de 2020 l’OCD, un cop revisada 
la justificació final, requereix a l’entitat ASF l’esmena de les mancances trobades en la 
justificació final. En data 22 de juny de 2020 ASF va presentar un total de 53 
documents, en resposta al requeriment d’esmena.  
 
L’informe de l’OCD, de data 7 de novembre de 2022, una vegada revisat el conjunt de 
documentació justificativa aportada per l’entitat, valora la realització de les activitats i 
objectius i conclou que: 
 
- L’entitat ha demostrat una gran capacitat de gestió i implementació de les activitats i 

les explica de forma clara i complerta. 
 
- Les fonts de verificació presentades reflecteixen amb claredat la qualitat de la feina 

executada per l’entitat. 
 
- La no execució per part del Consell de la Ciutat d’Inhambane de les activitats A1.2.5 

(Implementació de solucions pilot), i A2.1.4 (Inauguració del mercat) no va afectar 
globalment la consecució dels objectius del projecte, ja que s’ha aconseguit definir 
un model de treball i de millora d’infraestructures participatiu (projecte bàsic i 
executiu de millora del mercat de Babalaza) que potencia l’apropiació i alineament 
per part d’institucions, societat civil i ciutadania.  
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- La metodologia participativa és el principal valor afegir del projecte i posa de relleu 

com, juntament amb el coneixement tècnic, es pot implicar directament les 
comunitats en l’elaboració i avaluació de polítiques públiques gràcies a un treball 
constant d’articulació, implicació i presa de decisions conjunta per donar solucions 
més properes a la realitat.   

 
- Amb això, el projecte contribueix a la governança democràtica, fomentant la 

transparència i la rendició de comptes entre institucions i societat civil 
 
A continuació l’informe de l’OCD valora la justificació econòmica i informa que, malgrat 
tota la documentació justificativa aportada per ASF, encara s’identifiquen mancances 
que impliquen que una part de la despesa no es pugui imputar a la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona. Les despeses que es consideren no elegibles i el motiu 
pel qual no s’accepten es descriu en el quadre següent, el qual es divideix en les tres 
partides dels pressupost afectades:  
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Partida A2. Serveis Externs: 
 

 
Partida A3. Viatges i Estades: 
 
 

Partida 
Núm. 

d’ordre 
Creditor Concepte Import Motiu pel qual no s’accepta 

A2. Serveis 
Externs 
2.8. 
Representant 
ASF 

2.8.1A a 
2.8.3 

Gorsol 
Consultores 

Serveis 
representant 
país 

1.945,67 € 

Segons el contracte que 
consta a l’expedient, “Contrato 
de prestaçao de serviços por 
tempo determinado”, de data 4 
de maig de 2017, entre ASF i 
el fotògraf Sr. XXX, el Sr. 
Gorka Solana actua en qualitat 
de “respresentant “ de ASF 
com a contractant; i segons el 
contracte que consta a 
l’expedient,  “Contrato de 
prestaçao de serviços 
profissionais para 
representaçao institucional en 
Moçambique”, signat entre 
ASF i “Gorsol Consultores”, de 
data 10 de maig de 2017, el 
Sr. Gorka Solana actua en 
qualitat de representant legal 
de l’entitat contractada “Gorsol 
Consultores”. En 
conseqüència aquesta 
contractació contravé el 
disposat en l’article 29.7.d) de 
la LGS, en relació amb l’article 
68.2 RLGS.   
 

Partida Núm. d’ordre Creditor Concepte Import Motiu pel qual no s’accepta 

A3. Viatges i 
Estades 
3.5. 
Desplaçaments 
interns 

3.5.33;3.5.34 
3.5.35;3.5.36 
3.5.38; 3.5.39;  
3.5.40; 3.5.42 
3.5.43; 3.5.44 
3.5.45; 3.5.46 
3.5.47; 3.5.48 
3.5.49; 3.5.50 
3.5.51; 3.5.52 
3.5.53; 3.5.56 
3.5.78 

Varis 
Desplaçaments 
interns 

206,52 € 

No hi ha rebut de la despesa 
de transport, es presenten 
rebuts de les persones que 
han viatjat. No s’accepta la 
totalitat de la despesa.  
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Partida A4. Altres: 
 

TOTAL despesa no elegible: 6.911,05 euros 

 
El citat informe estableix que el total de despesa directa elegible a càrrec de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona és de 40.896,93 euros, resultat de restar 
l’import no elegible, 6.911,05 euros, del total de despeses directes imputades, 
47.807,98 euros. Tenint en compte que només es pot imputar a la subvenció, com a 
despesa indirecta, el 7 % de les despeses directes correctament justificades de la 
subvenció atorgada, es podran imputar com a despeses indirectes 2.862,78 euros 
(punt 16.5 de les Bases Específiques). El total de despesa correctament justificada és, 
per tant, de 43.759,71 euros, corresponent a la suma de 40.896,93 euros de despesa 
directa més 2.862,78 euros de despesa indirecta. 
 
Així, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’esmentat informe de 
l’OCD de data 9 de novembre de 2022, es proposa la revocació parcial i inicial per 

A3. Viatges i 
Estades 
3.6. Dietas 
coordinador ASF 

3.6.1 a 3.6.9 XXX Dietes 3.430,61 € 

L’entitat presenta l’acord de 
dietes amb la treballadora, 
però no s’accepta la despesa 
ja que no es pot imputar un 
import fix de dietes, s’hauria 
de presentar una liquidació de 
despesa amb els tiquets 
corresponents i pagaments. 

A3. Viatges i 
Estades 
3.9. Dietes 
arquitecte 
voluntari 
 

3.9.1 a 3.9.3 XXX Dietes voluntari 1.050,88 € 

Tot i que l’entitat presenta 
l’acord amb el voluntari on 
s’exposa que rebrà una 
quantitat fixa al mes en 
concepte de dietes (24.400 
Mt), no s’accepta la despesa 
ja que no es pot imputar un 
import fix de dietes, s’hauria 
de presentar una liquidació de 
despesa amb els tiquets 
corresponents i pagaments. 

A3. Viatges i 
Estades 
3.20. Ajudes de 
costos 

3.20.1 a  
3.20.132 

Varis 
Ajudes de 
transport 

195,74 € 

No hi ha rebut de la despesa 
de transport, es presenten 
rebuts de les persones que 
han viatjat. No s’accepta la 
totalitat de la despesa.  

Partida Núm. d’ordre Creditor Concepte Import 
Motiu pel qual no 
s’accepta 

A4. Altres 

4.10. 
Impresiones 
plano y material 
gráfico 

4.6.2; 4.10.7; 
4.10.17; 4.10.18; 
4.10.19; 4.10.21; 
4.10.25; 4.10.45; 
4.10.58; 

Varis 
Impressions i 
còpies 

81,63 € El rebut és il·legible.  
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import de 7.388,27 euros (corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada 
51.147,98 euros i l’import correctament justificat 43.759,71 euros) en relació amb la 
subvenció atorgada a l’associació Arquitectura Sense Fronteres per al projecte 
“Desarrollo de metodologías participativas para la apropiación y empoderamiento 
ciudadano basada en la mejora de la red de mercados municipales del municipio de 
Inhambane”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373, 
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 
2016. 
 
Així mateix, es proposa concedir un termini de 15 dies a l’entitat beneficiària perquè 
al·legui el que estimi oportú. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, es 
procedirà a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del 
reintegrament que escaigui per part de l’entitat beneficiària, el qual s’ha fixat 
provisionalment en la quantitat de 2.273,47 euros (diferència entre els diners avançats 
a ASF, 46.033,18 euros i l’import correctament justificat, 43.759,71 euros). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist l’article 89 del RLGS el qual estableix que es produeix la pèrdua del dret al 
cobrament per manca de justificació o quan concorren les causes de reintegrament 
previstes a l’article 37 LGS.-  
 
Vist, en relació amb les causes de reintegrament, que en el present supòsit es donen 
les circumstàncies de l’article 37.1.c) LGS, relatives a l’incompliment de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient en els termes de l’article 30 LGS i en les normes 
reguladores de la subvenció. I vist concretament que l’article 30.8 LGS refereix que 
l’incompliment de l’obligació de justificació en els termes establerts al capítol IV LGS, o 
la justificació insuficient, comportarà el reintegrament previst a l’article 37 LGS. 
 
Vist, en conseqüència, que, dins del capítol IV LGS, resulten d’aplicació les previsions 
dels articles 30.2, 30.3 LGS, quant a la forma de justificació i dels justificants de 
despesa, i 31 LGS, pel que fa a l’elegibilitat de les despeses; així com l’article 29.7.d) 
de la LGS en relació amb l’article 68.2 del RLGS respecte a les limitacions per 
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concertar l’execució d’activitats subvencionades amb persones vinculades amb el 
beneficiari.  
 
Vist l’article 94.2 RLGS pel que fa al tràmit d’audiència de 15 dies perquè el beneficiari 
presenti les al·legacions o documents que estimi pertinents. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança General de 
Subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 24, pel que fa a les despeses subvencionables, 26, pel que fa 
referència als límits en la concertació de serveis amb persones vinculades, 29, 
respecte el reintegrament i 29.5, en relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022 i modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de SET MIL TRES-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (7.388,27) en relació 
amb la subvenció de CINQUANTA-UN MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (51.147,98) atorgada a l’associació Arquitectura Sense 
Fronteres per al projecte “Desarrollo de metodologías participativas para la apropiación 
y empoderamiento ciudadano basada en la mejora de la red de mercados municipales 
del municipio de Inhambane”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (AJG 609/16), de conformitat amb l’informe de l’OCD de data 9 
de novembre de 2022 que consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a l’associació Arquitectura Sense Fronteres un termini d’audiència 
de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal 
que presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar 
la revocació definitiva i el reintegrament escaient per part de l’entitat beneficiària, el 
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qual s’ha fixat provisionalment en la quantitat de DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-
TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (2.273,47).  
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’associació Arquitectura Sense Fronteres.”  
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per import de 52.209,16 €, en relació amb la 
subvenció de 59.876,34 €, atorgada a la Fundació Montblanc per a la Promoció 
de la Dona pel projecte “Seguretat alimentària, capacitació tècnica i 
apoderament de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi de 
Mont-Ngafula, RD del Congo”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393. 
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Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Seguretat alimentària, capacitació tècnica i 
apoderament de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi de Mont-
Ngafula, RD del Congo” de l’entitat Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona 
(en endavant, Fundació Montblanc PAPD), va rebre una subvenció per un import de 
59.876,34 euros, la qual devia executar-se de l’1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 
2018, amb la participació de l’organització local Association Centre Congolais de 
Culture, de Formation et de Développement (CECFOR), com a contrapart sòcia del 
projecte. 
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 %, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017.  
 
L’entitat beneficiària va presentar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la 
subvenció en data 12 de desembre de 2016 . Tot i així, la primera fracció de pagament 
no es va poder efectuar abans del tancament comptable de l’exercici 2016, i es va 
realitzar en data 16 de febrer de 2017 per un import de 14.969,09 euros, corresponent 
al 25 % de la subvenció. Posteriorment, en data 20 d’abril de 2017, es va efectuar el 
pagament de la segona fracció del 25 % per import de 14.969,08 euros. 
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. I l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final. 
 
El punt 19 de les bases de la convocatòria establia que les entitats havien de presentar 
dues justificacions: la parcial abans del 30 de setembre de 2017 i la final abans del 30 
de novembre de 2018. Tot i així, el termini de justificació final va ser prorrogat un mes i 
mig per Decret núm. 13539, de data 11 de desembre de 2018, essent la nova data, a 
comptar des de la finalització del termini d’execució, el 15 de gener de 2019. 
 
Les justificacions s’havien de realitzar mitjançant la presentació de la memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, 
així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte 
el pressupost previst; i mitjançant la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).  
 
Convé assenyalar que el centre gestor d’aquest projecte va ser l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament (OCD) de la Direcció de Relacions Internacionals. Tanmateix, per 
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motius d’organització interna i de racionalització de les tasques de les oficines que 
conformen aquesta Direcció, la revisió final i el tancament de l’expedient l’ha dut a 
terme l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de la Direcció de Relacions 
Internacionals. 
 
D’acord amb l’Informe de revocació parcial i tancament de l’expedient elaborat per 
l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI), de data 11 de novembre de 2022, 
l’entitat beneficiària Fundació Montblanc PAPD va presentar una justificació parcial per 
import de 22.997,68 euros, en data 28 de juliol de 2017 (registre d’entrada 
1700031697), que representava el 76,82 % del primer pagament realitzat a l’entitat 
corresponent al 50 % de la subvenció atorgada. 
 
La revisió de la justificació parcial va donar peu a comunicar a l’entitat un requeriment 
d’esmena de data 29 de novembre de 2017 (registre de sortida 48387) el contingut del 
qual obra a l’expedient. L’entitat beneficiària, en data 11 de desembre de 2017 
(registre d’entrada 1700042512), va respondre al requeriment i, amb posterioritat, va 
presentar documentació complementària en data 13 de febrer de 2018 (registre 
d’entrada 1800003950). 
 
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, el centre gestor no va donar 
per bona la justificació parcial, tot i la resposta per l’entitat al requeriment, i va optar 
per revisar el conjunt de l’execució del projecte en base a la documentació aportada 
per l’entitat beneficiària en la justificació final. Per tant, no es va emetre el següent 
pagament establert, corresponent al 40 % de la subvenció, vinculat a la justificació 
parcial aportada per l’entitat. 
 
En data 30 d’abril de 2018 (registre d’entrada 1840029424), la Fundació Montblanc 
PAPD va presentar l’informe narratiu (amb fonts de verificació) i l’informe econòmic 
(amb justificants de despesa) de les activitats i despeses relatius al compte justificatiu 
final del projecte, per un import de 37.738,82 euros. 
 
Una vegada realitzada la revisió formal i material de la justificació final i la 
documentació annexada, en data 17 de gener de 2019 es va notificar a l’entitat un 
requeriment d’esmena de la justificació final (registre de sortida 1900003300). En data 
31 de gener de 2019 la Fundació Montblanc PAPD va presentar la resposta al 
requeriment (registre d’entrada 1900004308) amb documentació material i formal per 
tal d’esmenar les carències detectades. Posteriorment, consten a l’expedient diferents 
entrades de documentació complementària al requeriment d’esmena, en data 
31/01/2019 (registre d’entrada 1940004977), 21/04/2019 (registre d’entrada 
1940034545), 27/05/2019 (registre d’entrada 1940039448) i 01/10/2019 (registre 
d’entrada 1940048883). 
 
El citat informe de l’OEEI, parteix de l’anàlisi de la justificació presentada per l’entitat 
beneficiària, així com de les esmenes realitzades als requeriments emesos pel centre 
gestor. Del mateix es poden extreure les conclusions que s’exposaran a continuació, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

classificades en: despeses directes elegibles, despeses directes no elegibles i 
despeses indirectes. 
 
Abans d’entrar en les categories de despeses, a continuació s’indiquen les conclusions 
sobre la valoració de la realització de les activitats extretes de l’informe de l’OEEI: 
 
• Que d’acord amb la informació que es pot consultar en el moment d’elaborar 
l’informe, es considera que els objectius s’han assolit parcialment. 
 
En concret, l’objectiu 1) la millora de la capacitació de les dones camperoles de 
Kinshasa en relació amb explotacions agrícoles de cultius de renda i, 2) l’assoliment 
de l’apoderament i augment d’autonomia econòmica i financera de les camperoles i les 
seves famílies. L’objectiu 1) s’ha assolit parcialment, ja que si bé les dones participants 
en el projecte han participat en diferents sessions de formació, no consten a 
l’expedient el registre d’assistència per a totes les formacions i els materials formatius 
que s’acompanyen presenten mancances; a la vegada, l’entitat afirma que aquestes 
dones han comptat amb un assessorament i acompanyament en les tasques de 
conreu de la terra i han rebut llavors i productes agrícoles per conrear, però d’acord 
amb les fonts de verificació que consten a l’expedient, només hi ha constància de 
distribució de llavors i productes per als mesos de març a maig de 2017 i de seguiment 
de les explotacions fins al mes de juny de 2017, mentre que d’acord amb l’entitat es va 
portar a terme una segona campanya en el marc del projecte; pel que fa a l’objectiu 2), 
el grau d’assoliment ha estat inferior d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient, així com al que indica l’entitat en la memòria justificativa: les dones, en el 
marc del projecte, s’han organitzat en grups per poder gestionar millor la producció i la 
seva comercialització si bé es posa de manifest que: no s’aporta informació sobre com 
les dones han comercialitzat els productes que han conreat, ni com han generat els 
fons d’estalvi; i no totes les dones participants en el projecte han aconseguit generar 
estalvis, ja que, segons indica l’entitat, la situació de penúria econòmica d’algunes 
d’elles ha fet que hagin de fer front a necessitats urgents amb els recursos generats en 
el marc del projecte; a la vegada, l’apoderament i augment de l’autonomia financera i 
econòmica de les dones camperoles i les seves famílies, com indica l’entitat, caldrà ser 
reforçat i acompanyat per a que es pugui consolidar. 
 
 

• Es destaca, en particular, la manca d’informació per poder acreditar que les 
despeses relacionades amb el seguiment de les explotacions i la distribució de llavors, 
adobs i productes agrícoles imputats a la subvenció es va executar en el marc 
d’aquest projecte. Fins i tot, les fitxes de distribució de llavors i productes entre les 
dones beneficiàries que consten a l’expedient per als mesos de març a maig de 2017 
no sempre es poden associar de manera directa amb les despeses presentades per 
aquest mateix període i es fa constar que no sempre es disposa d’informació suficient 
per poder fer aquesta relació (factures amb lletra il·legible; factures on no es pot 
apreciar la quantitat de llavors/productes agrícoles adquirits). 
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a) Despeses de la partida de recursos humans de l’entitat beneficiària: 

 
Núm. 
ordre  

Creditor Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

A.0.3, 
A.0.4, 
A.0.5, 
A.0.6  

Tècnic 
comunicació 
(XXX) 

Pàgina 
web, 
vídeos 

2.650,52  

Despesa imputada per compensar despeses que no es 
consideraven elegibles i que l’entitat havia inclòs en la 
justificació final. A més, no queda acreditada la major 
implicació d’aquesta persona en les activitats del projecte. 

Import total  2.650,52 Euros 

 
b) Despeses de viatges i estades de l’entitat beneficiària: 

 
Núm. 
ordre  

Creditor Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

A.10 
Viajes 
ARGA 

Vols octubre 1.230,00 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, mentre que el 
punt 19.2.2. de les bases de la convocatòria estableix que “el 
pagament en metàl·lic o en xec al portador serà excepcional i 
restrictiu” i no es justifica que tractant-se d’un pagament 
efectuat dins de l’estat espanyol, aquest hagi estat fet en 
efectiu. 

A.11, 
A.15 

IDEF GO 
PASS 
AEROPO
RT KIN 

Taxes 
aeroportuàries 

184,15 
Els rebuts contenen esmenes dubtoses que no poden 
acceptar-se i no s’aporta comprovant de pagament de les 
despeses. 

Import total  1.414,15 Euros 

 
c) Despeses de la partida de recursos humans de l’entitat sòcia: 

 
Núm. 
ordre  

Creditor Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

1 a 13 XXX Prestacions 9.800,00 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

14 a 24 XXX Prestacions 9.196,00 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

25 a 35 XXX Prestacions 951,22 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

36 a 46 XXX Prestacions 951,22 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

47 a 57 XXX Prestacions 951,22 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

58 a 68 XXX Prestacions 951,22 Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
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Núm. 
ordre  

Creditor Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

69 a 79 XXX Prestacions 951,22 

Per justificar aquesta despesa, l’entitat presenta tres 
documents diferents amb dos pagadors diferents, CECFOR i 
Lycée Technique et Professionnel Kimbondo (LTPK). Les 
cotitzacions a la seguretat social d’aquestes persones van 
ser abonades pel LTPK, que no és l’entitat sòcia del projecte. 

Import total 23.752,10 Euros 

 
d) Despeses de la partida d’Altres:  

 
Núm. 
ordre  

Creditor 
Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

84, 90, 
93, 102 
i 109 

CERPOSEM 
Productes 
agrícoles 

1.991,52 

CEPROSEM, és un centre vinculat a l’entitat beneficiària, 
CECFOR i no consta a l’expedient sol·licitud d’autorització 
expressa a la Diputació de la concertació dels serveis 
prestats per aquesta entitat, d’acord amb les bases de la 
convocatòria. 

85, 86 i 
95 

FONDATION 
DIAMINDA 

Productes 
agrícoles 

954,90 

Factures pagades en efectiu. Aporten les factures i un 
certificat del proveïdor conforme CECFOR no té cap deute 
amb ells. No consta a l’expedient informació suficient per 
poder acreditar que totes les despeses de llavors i productes 
agrícoles imputades a la subvenció es van executar en el 
marc d’aquest projecte. 

87 CHAUFFEUR 
Despeses 
de transport 
d’adob 

158,40 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factura i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però no consta a l’expedient informació 
suficient per vincular aquesta despesa en exclusiva amb les 
activitats del projecte. .. 

91 
MSON WIMAS 
CONSTRUCT 

Llavors  224,40 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però no consta a l’expedient informació 
suficient per poder acreditar que totes les despeses de 
llavors i productes agrícoles imputades a la subvenció es 
van executar en el marc d’aquest projecte.. 

96 
CHAUFFEUR 
BARDOU 

Despeses 
de transport 
d’adob 

321,66 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però no consta a l’expedient informació 
suficient per vincular aquesta despesa en exclusiva amb les 
activitats del projecte.. 

97 
MINOCONGO 
SARL 

Productes 
agrícoles 

434,40 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factura i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però no consta a l’expedient informació 
suficient per poder acreditar que totes les despeses de 
llavors i productes agrícoles imputades a la subvenció es 
van executar en el marc d’aquest projecte.. 

98 i 
101 

GTA Adob 2.043,36 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta 
les factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no 
té cap deute amb ell, però no consta a l’expedient informació 
suficient per poder acreditar que totes les despeses de 
llavors i productes agrícoles imputades a la subvenció es 
van executar en el marc d’aquest projecte.. 

80, 88, 
89, 
100, 
103 i 

AGRISEM SL 
Llavors i 
productes 
agrícoles 

4.031,67 

Es tracta de despeses pagades en efectiu, l’entitat aporta les 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però la suma de totes les factures supera 
el límit dels 2.500 Euros que fixa l’art. 7 de la Llei 7/2012, de 
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Núm. 
ordre  

Creditor 
Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

107 29 octubre, i no consta a l’expedient informació suficient per 
poder acreditar que totes les despeses de llavors i productes 
agrícoles imputades a la subvenció es van executar en el 
marc d’aquest projecte. 

92, 94, 
99, 105 
i 106 

FERME 
AVICOLE DE 
LA LUKAYA 

Adob 5.601,56 

Es tracta de despeses pagades en efectiu, l’entitat aporta les 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però la suma de totes les factures supera 
el límit dels 2.500 Euros que fixa l’art. 7 de la Llei 7/2012, de 
29 octubre, i no consta a l’expedient informació suficient per 
poder acreditar que totes les despeses de llavors i productes 
agrícoles imputades a la subvenció es van executar en el 
marc d’aquest projecte. 

81, 82, 
104 i 
108 

Chimagro 
Productes 
agrícoles 

4.284,47 

Es tracta de despeses pagades en efectiu, l’entitat aporta les 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell, però la suma de totes les factures supera 
el límit dels 2.500 Euros que fixa l’art. 7 de la Llei 7/2012, de 
29 octubre, i no consta a l’expedient informació suficient per 
poder acreditar que totes les despeses de llavors i productes 
agrícoles imputades a la subvenció es van executar en el 
marc d’aquest projecte. 

110 
OPS OFFICE 
PRODUITS 
SUPPLIER 

Material 
d’oficina 

62,93 

L’entitat no ha aportat cap comprovant de pagament 
d’aquesta despesa. Despesa vinculada a activitats de gestió 
i comptabilitat i els conceptes (calculadora, estoig, bossa, 
bolígraf, etc.) són propis del funcionament ordinari d’una 
entitat.  

111 
PAPETERIE 
MODERNE 

Material 
d’oficina 

8,50 
No es pot vincular a l’activitat “tècniques agrícoles” i no 
s’aporta comprovant de pagament de la despesa. 

112 Canon 
Material 
d’oficina 

106,08 
No consta a l’expedient informació suficient per vincular 
aquesta despesa a l’activitat “tècniques agrícoles”. 

113 
ETS ORANGE 
COMPUTER 
2017 

Material 
d’oficina 

33,77 
No es pot vincular a l’activitat “tècniques agrícoles” i el 
concepte (CD-R) és propi del funcionament ordinari d’una 
entitat.  

114, 
117, 
118, 
119 

MALAMBA 
BUSINESS 

Material 
d’oficina 

141,39  

Es tracta de despeses pagades en efectiu, l’entitat aporta les 
factures i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell. Despesa vinculada a activitats de gestió i 
comptabilitat i els conceptes (calculadora, marcador, 
corrector, sobres, folis, etc.) són propis del funcionament 
ordinari d’una entitat. Per a les despeses 118 i 119, el 
concepte de la factura no és clar.  

115 
MILLENNIUM 
COMPUTER 

Material 
d’oficina 

59,28 
No es pot vincular a l’activitat “capacitació en DDHH” i no 
s’aporta comprovant de pagament de la despesa. 

116 
MAISON 
SAFFRON 

Material 
d’oficina 

21,36 
No es pot vincular a l’activitat “capacitació en DDHH” i no 
s’aporta comprovant de pagament de la despesa. 

120 
RED PRICE 
COMPUTER 

Material 
d’oficina 

64,01 
No es pot vincular a cap activitat del projecte. El concepte 
(cartutxos de tinta) correspon a despeses pròpies del 
funcionament d’una entitat. 

121 QUICK PRINT 
Material 
d’oficina 

1.015,86 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factura i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell. Despesa vinculada a activitats de gestió i 
comptabilitat i els conceptes (impressions) són propis del 
funcionament ordinari d’una entitat.  

122 UAC SARL 
Material 
d’oficina 

221,20 

Es tracta d’una despesa pagada en efectiu, l’entitat aporta la 
factura i un certificat del proveïdor conforme l’entitat no té 
cap deute amb ell. Despesa vinculada a activitats de gestió i 
comptabilitat i els conceptes (bolígraf de pissarra, 
classificador, bolígraf, folis, etc.) són propis del funcionament 
ordinari d’una entitat. 
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Núm. 
ordre  

Creditor 
Descripció 
despesa 

Import 
(Euros) 

Motiu no elegibilitat 

Import total 21.780,72 Euros 

 
Per consegüent, el total de despeses directes que no es consideren elegibles són la 
suma entre 2.650,52 Euros (“recursos humans” entitat beneficiària), 1.414,15 Euros 
(despeses de “viatges i estades” de l’entitat beneficiària), 23.752,10 Euros (despeses 
de “recursos humans” de l’entitat sòcia) i 21.780,72 Euros (despeses d’“Altres” de 
l’entitat sòcia), que fan un total de 49.597,49 Euros.  
 
3. DESPESES INDIRECTES  
 
En relació amb les despeses indirectes, la base 16.5 de la convocatòria de subvenció 
establia que aquestes no podien superar el 7 % de les despeses directes. Tenint en 
compte l’analitzat i proposat als apartats anteriors, l’informe de l’OEEI considera que el 
total de despeses directes elegibles és de 7.165,59 euros. Per tant, el 7 % d’aquesta 
quantitat correspon a 501,59 euros elegibles com a despeses indirectes. 
 
Per tot l’anterior i seguint l’informe de l’OEEI, les despeses correctament justificades 
ascendirien 7.667,18 euros: 7.165,59 euros de despeses directes elegibles i 501,59 
euros com a despeses indirectes elegibles. 

 
Com a conseqüència, l’informe de l’OEEI proposa, resumidament, el següent: 
 

 Que es revoqui, parcial i inicialment, l’import de 52.209,16 euros, resultat de la 
diferència entre 7.667,18 euros de despeses elegibles (7.165,59 euros de despeses 
directes elegibles i 501,59 euros com a despeses indirectes elegibles) i l’import de 
la subvenció de 59.876,34 euros atorgada a l’entitat Fundació Montblanc per a la 
Promoció de la Dona per al projecte “Seguretat alimentària, capacitació tècnica i 
apoderament de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi de 
Mont-Ngafula, RD del Congo”; . 

 

 Que, una vegada s’aprovi definitivament la revocació parcial, s’insti l’entitat perquè 
procedeixi al reintegrament a la Diputació de Barcelona dels imports avançats i no 
justificats que, de manera provisional, es fixen en 22.270,99 euros corresponents a 
la diferència entre el total dels pagaments realitzats, 29.938,17 euros, i l’import de la 
revocació parcial, 52.209,16 euros. 

 
 

Així, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’esmentat informe de 
l’OEEI de data 11 de novembre de 2022, es proposa la revocació parcial i inicial per 
import de 52.209,16 euros (corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada 
59.876,34 euros i l’import correctament justificat 7.667,18 euros), de la subvenció 
atorgada a l’entitat Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona per al projecte 
“Seguretat alimentària, capacitació tècnica i apoderament de dones camperoles de 
zones agrícoles de Kinshasa, municipi de Mont-Ngafula, RD del Congo”, en el marc de 
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la convocatòria de subvencions 201620165120008373, aprovada mitjançant acord de 
la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016 

 

 
Així mateix, es proposa concedir un termini de 15 dies a l’entitat beneficiària perquè 
al·legui el que estimi oportú. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, es 
procedirà a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del 
reintegrament que escaigui per part de l’entitat beneficiària, el qual s’ha fixat 
provisionalment en la quantitat de 22.270,99 euros. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist l’article 89 del RLGS el qual estableix que es produeix la pèrdua del dret al 
cobrament per manca de justificació o quan concorren les causes de reintegrament 
previstes a l’article 37 LGS. 
 
Vist, en relació amb les causes de reintegrament, que en el present supòsit es donen 
les circumstàncies de l’article 37.1.c) LGS, relatives a l’incompliment de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient en els termes de l’article 30 LGS i en les normes 
reguladores de la subvenció. I vist concretament que l’article 30.8 LGS refereix que 
l’incompliment de l’obligació de justificació en els termes establerts al capítol IV LGS, o 
la justificació insuficient, comportarà el reintegrament previst a l’article 37 LGS. 
 
Vist en conseqüència que, dins del capítol IV LGS, resulten d’aplicació les previsions 
dels articles 30.2, 30.3 LGS, quant a la forma de justificació i dels justificants de 
despesa, i 31 LGS, pel que fa a l’elegibilitat de les despeses; així com l’article 29.7.d) 
de la LGS en relació amb l’article 68.2 del RLGS respecte a les limitacions per 
concertar l’execució d’activitats subvencionades amb persones vinculades amb el 
beneficiari. 
 
Vist l’article 94.2 RLGS pel que fa al tràmit d’audiència de 15 dies perquè el beneficiari 
presenti les al·legacions o documents que estimi pertinents. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança general de 
subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
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annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 24, pel que fa a les despeses subvencionables, 26, pel que fa 
referència als límits en la concertació de serveis amb persones vinculades, 29, 
respecte el reintegrament i 29.5, en relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022 i modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de CINQUANTA DOS 
MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (52.209,16 €) en relació amb 
la subvenció de CINQUANTA NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (59.876,34 €) atorgada a l’entitat Fundació Montblanc 
per a la Promoció de la Dona per al projecte “Seguretat alimentària, capacitació 
tècnica i apoderament de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi 
de Mont-Ngafula, RD del Congo”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe de l’Oficina d’Europa i 
Estratègia Internacional (OEEI) de data 11 de novembre de 2022 que consta a 
l’expedient.  
 

Segon. CONCEDIR a la Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, per tal que presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri 
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
procedirà a tramitar la revocació definitiva i el reintegrament escaient per part de 
l’entitat beneficiària, el qual s’ha fixat provisionalment en la quantitat de VINT-I-DOS 
MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (22.270,99 €).  
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Montblanc per a la Promoció de 
la Dona.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per import de 34.486 €, en relació amb la 
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subvenció de 51.100 €, atorgada a l’Associació OAfrica pel projecte “Defensa i 
enfortiment dels drets humans dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat a 
Ghana”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 
(Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Defensa i enfortiment dels drets humans del nens i 
nenes en situació de vulnerabilitat a Ghana” de l’associació OAfrica, va rebre una 
subvenció per un import de 51.100 euros, la qual devia executar-se de l’1 de setembre 
de 2016 a 31 d’agost de 2018. 
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
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en dues fraccions del 25 %, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017.  
 
L’entitat beneficiària va presentar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la 
subvenció en data 19 de desembre de 2016. Tot i així, la primera fracció de pagament 
no es va poder efectuar abans del tancament comptable de l’exercici 2016, i es va 
realitzar en data 28 de març de 2017 per un import de 12.775 euros, corresponent al 
25 % de la subvenció. Posteriorment, en data 6 d’abril de 2017, es va efectuar el 
pagament de la segona fracció del 25 % per import de 12.775 euros. 
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. I l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final. 
 
El punt 19 de les bases de la convocatòria establia que les entitats havien de presentar 
dues justificacions: la parcial abans del 30 de setembre de 2017 i la final abans del 30 
de novembre de 2018. Tot i així, el termini de justificació final va ser prorrogat d’ofici un 
mes i mig per Decret núm. 13539, de data 11 de desembre de 2018, és a dir, fins el 15 
de gener de 2019. 
 
Les justificacions s’havien de realitzar mitjançant la presentació de la memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, 
així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte 
el pressupost previst; i mitjançant la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).  
 
D’acord amb l’Informe de data 11 de novembre de 2022 de l’Oficina d’Europa i 
Estratègia Internacional (en endavant OEEI), unitat orgànica encarregada del 
tancament de l’expedient a partir de setembre de 2021, l’entitat beneficiària OAfrica va 
presentar una justificació parcial per import de 19.042,26 euros, en data 29 de 
setembre de 2017. Dita justificació va ser objecte de requeriment d’esmena per part de 
la Diputació de Barcelona per mancances en la justificació, en data 11 d’abril de 2018, 
el contingut del qual obra a l’expedient. El centre gestor no va donar per bona la 
justificació parcial i va optar per revisar el conjunt de l’execució del projecte en base a 
la documentació aportada per l’entitat beneficiària en la justificació final. Per tant, no es 
va emetre el següent pagament establert, corresponent al 40 % de la subvenció, 
vinculat a la justificació parcial aportada per l’entitat.  
 
En data 15 de gener de 2019, dins de termini, l’entitat beneficiària va presentar la 
justificació final per import de 36.574,45 euros. En data 16 de juny de 2019, el centre 
gestor requereix a l’entitat beneficiària l’esmena tant de la justificació final com de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

justificació parcial. En data 25 de juliol de 2019 OAfrica va respondre al requeriment i, 
entre altres, va presentar l‘annex B del pressupost amb els imports de la justificació 
parcial i final per un total de 53.351,01 euros de despeses justificades, així com 
justificants de despeses mèdiques, escolars i de lloguer, manuals de funcionament de 
l’entitat i informes d’execució del projecte. 
 
L’informe de l’OEEI, de data 11 de novembre de 2022, revisa el conjunt de la 
documentació aportada per l’entitat, que obra a l’expedient, i fa les següents 
valoracions: 
 
1.- Valoració tècnica d’activitats i objectius.  
 
L’entitat beneficiària a la sol·licitud de subvenció va descriure 20 activitats a executar 
per a la consecució dels objectius del projecte, i va indicar una sèrie de fonts de 
verificació per acreditar-les, les quals anaven repetint-se al llarg de les diferents 
activitats. A l’informe es fa constar que, la documentació justificativa manca 
d’informació suficient per associar les fonts de verificació aportades a les activitats 
executades en el marc del projecte: d’una banda, l’entitat aporta la mateixa 
documentació per a la justificació de totes les activitats i, d’altra banda, les fonts de 
verificació aportades –entre d’altres, informes i estadístiques del Departament de 
Benestar Social i de Salud de Ghana, bases de dades de l’entitat, informes de 
seguiment i avaluació i documents gràfics i informatius de l’activitat de l’entitat-, són de 
caràcter genèric i no permeten acreditar de manera clara les activitats previstes en el 
marc del projecte objecte de subvenció.  
 
Continua senyalant l’informe que, les fonts de verificació aportades també han dificultat 
determinar el nombre de beneficiaris del projecte atès que són fonts molt genèriques 
que donen fe del conjunt del projecte, però que no estan vinculades de manera 
concreta a les activitats. En la sol·licitud de subvenció, l’entitat preveia que el projecte 
arribaria a 500 nen/es i 200 famílies i, d’acord amb la documentació justificativa 
aportada, aquesta és també la xifra que l’entitat considera que ha assolit en els 
resultats del projecte. Tanmateix, com a font de verificació, l’entitat ha aportat llistats 
de noms de persones que, segons indica, són beneficiàries de l’acompanyament de 
l’entitat beneficiària però manca informació per poder associar aquestes persones amb 
el projecte; a la vegada, consten a l’expedient acords de l’entitat sòcia en els quals es 
poden identificar noms de persones que són beneficiàries de les activitats d’OAfrica i 
que estan vinculats als treballadors socials de l’entitat sòcia imputats al projecte. En 
aquests acords es poden identificar 20 famílies i 53 nen/es i joves ghanesos.  
 
A l’informe de l’OEEI, que consta a l’expedient i al qual ens remetem, es fa una 
valoració de les 20 activitats que conformen el projecte (14 es consideren parcialment 
acreditades i 6 es consideren no acreditades), i de l’assoliment dels objectius.  
 
Manifesta l’informe que, el projecte tenia per objectiu principal contribuir al 
desenvolupament socioeconòmic i a la ruptura del mecanisme de transmissió de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

pobresa intergeneracional a les regions Greater Accra, Central Region i Eastern 
Region de Ghana, mitjançant el treball en 2 objectius específics, dels quals només es 
va aconseguir assolir un i de manera parcial.  
 
Un primer objectiu, facilitar l’accés a un habitatge, atenció sanitària, educació, suport 
psicològic o emocional, alimentació adequada i el dret a un futur segur es considera 
que es va assolir parcialment, ja que les fons de verificació aportades estan 
relacionades amb les tasques desenvolupades pels treballadors socials de l’entitat 
amb diferents beneficiaris, expliquen la tasca genèrica de l’entitat a Ghana, que està 
vinculada al suport i acompanyament de famílies amb criatures en risc 
d’abandonament i consten a l’expedient despeses associades a l’habitatge, l’atenció 
sanitària i l’educació, si bé no es poden identificar despeses associades amb 
l’alimentació adequada. Tanmateix, totes aquestes fonts de verificació no permeten 
acreditar clarament l’execució de les activitats previstes per assolir aquest objectiu. 
Respecte al segon objectiu previst, apoderar a les famílies amb recursos i habilitats 
per a que puguin cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques de les nenes i nens 
així com protegir i enfortir els seus drets; l’OEEI concreta que les fons de verificació 
que consten a l’expedient no permeten acreditar de manera clara les activitats 
associades a l’assoliment de l’objectiu, com són les formacions i les accions de 
sensibilització, i no consten despeses concretes vinculades a aquestes activitats. La 
resta d’activitats previstes en el projecte i que també podrien contribuir a la consecució 
de l’objectiu només es poden acreditar parcialment. Per consegüent, en base a la 
documentació que consta a l’expedient, no es pot afirmar que aquest objectiu s’hagi 
assolit.  
 
L’OEEI conclou l’anàlisi d’aquesta part tècnica del projecte amb dues consideracions:  
 

 L’entitat ha demostrat parcialment capacitat d’execució, ja que les fonts de 
verificació aportades estan relacionades amb els objectius del projecte, però són 
molt genèriques, és a dir, no estan vinculades a l’execució concreta de cadascuna 
de les activitats, de manera que en dificulta la seva acreditació. Per aquest motiu, 
es considera que dels dos objectius previstos, només se n’ha aconseguit un i de 
manera parcial.   
 

 Consten despeses que permeten comprovar que l’entitat sòcia ha realitzat un 
acompanyament individualitzat de persones beneficiàries en relació amb 
necessitats de salut, d’escolarització i d’habitatge. Això no obstant, d’acord amb les 
fonts de verificació aportades, és difícil comprovar quin ha estat el nombre de 
beneficiàries del projecte objecte d’aquesta subvenció, si bé l’entitat indica que ha 
arribat el nombre de beneficiaris previstos, és a dir 500 nen/es i 200 famílies.  

 
2.- Valoració de la justificació econòmica.  
 
OAfrica va presentar justificants de despesa per un import de 53.351,01 euros 
(2.251,01 euros justificats de més respecte l’import concedit, 51.100 euros). 
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S’informa que, d’acord amb la documentació justificativa aportada per l’entitat el grau 
d’execució del projecte per partida pressupostària va ser el següent:   
 

Pressupost imputat 
Diputació de 

Barcelona 
Resum execució Variació 

Partides Total pressupostat (€) Executat  (€) € 

A.1. Recursos 
Humans 

9.000 25.124,31 + 16.124,31 

A2. Viatges i estades 700 634,06 -65,94 

A.3. Serveis Externs 1.900 0 -1.900 

A.4. Altres (despeses 

mèdiques, 

sanitàries, 

escolars, lloguers) 

37.000 25.778,36 -11.221,64 

A. Total Directes 48.600 51.536,73 + 2.936,73 

B.1: Despeses 
indirectes 

2.500 1.814,28 - 685,72 

TOTAL 51.100 53.351,01 + 2.251,01 

 
L’OEEI estableix respecte les partides executades i les despeses imputades a 
cadascuna d’elles el següent:  
 
1. Partida A.1 Recursos Humans: L’entitat va imputar 25.124,31 euros a la partida de 

Recursos Humans, la qual cosa representa un increment del 279,16 % del 
pressupost que en la sol·licitud s’havia previst imputar a la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, 9.000 euros.  
 
Aquest augment es va generar d’una banda per una major imputació de la 
coordinadora del projecte a l’entitat beneficiària, passant dels 2.000 euros previstos 
en la sol·licitud a 6.000 euros; i, d’altra banda, per una major imputació de personal 
de l’entitat sòcia, passant d’una coordinadora i dos treballadors socials/psicòleg a 
una coordinadora i tres treballadors socials/psicòleg, que imputen el 100 % de la 
seva nòmina al projecte, passant d’una previsió de 7.000 euros indicats en el 
formulari de sol·licitud de subvenció, a 19.124,31 euros en la justificació final. 
 
A més les despeses d’aquesta partida de Recursos Humans representen, amb les 
despeses que imputa l’entitat, el 49,17 % de l’aportació final de la Diputació de 
Barcelona (51.100 euros) quan les bases de la convocatòria la limiten al 40 % de la 
subvenció atorgada (20.440 euros) (Base 16.3). 
 
No consta a l’expedient que l’entitat hagués demanat autorització prèvia per 
executar aquest canvi de pressupost tal com preveia la Base Especifica 15.4 quan 
les desviacions entre partides eren superiors al 15 % de la despesa directa elegible. 
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De tota manera, i tal com s’ha dit anteriorment, de la despesa de recursos humans 
imputada a la subvenció, 25.124,31 euros, s’accepten únicament 9.000 euros pel 
motius exposats i es proposa revocar 16.124,31 euros.  
 

2. Partida A4 Altres: Aquesta partida inclou despeses mèdiques, sanitàries, escolars i 
de lloguer, dels beneficiaris del projecte. 
 
L’OEEI fa constar que, són despeses on no consta a l’expedient un informe 
individualitzat per a cada beneficiari que faci referència a les seves necessitats 
mèdiques, escolars o d’habitatge. Això no obstant, les despeses realitzades 
d’aquesta tipologia es consideren coherents amb la problemàtica que presenten les 
persones beneficiàries; en la memòria de justificació s’explica que es tracta de nens 
i nenes amb diverses problemàtiques entre les que destaquen: malalties cròniques 
com VIH, epilèpsia; abusos, abandonament i els traumes associats. Les despeses 
mèdiques imputades són en concepte de medicació, proves diverses, estades a 
l’hospital, suport psicològic, entre d’altres. Pel que fa a les despeses escolars es 
tracta de beques per al pagament de material escolar, la matrícula i el transport. Les 
despeses de lloguer es refereixen a allotjaments en habitatges per als nens i nenes 
per tal que puguin seguir el programa. En base a aquesta consideració, les 
despeses que el centre gestor ha considerat elegibles en el marc d’aquesta 
subvenció són aquelles que s’han pogut associar als beneficiaris del projecte 
(nens/es, famílies) que apareixen en els acords signats amb l’entitat sòcia, als quals 
s’ha tingut accés en el moment d’elaborar aquest informe. 
 
S’observa, també a aquesta partida, una desviació entre el pressupost previst, de 
37.000 euros, i el pressupost finalment executat, que ha estat inferior, amb una 
despesa de 25.778,36 euros. No obstant aquesta desviació del pressupost, sobre la 
qual igualment no es va demanar l’autorització prèvia a la Diputació de Barcelona i 
de la qual tampoc es té informació suficient per valorar i acceptar el canvi 
pressupostari, a ser a la baixa i a més tenint amb compte que, com a continuació 
s’explica, s’acceptarà menys despesa de la que l’entitat imputa, la quantitat que 
finalment s’accepta com justificada no queda afectada, ja que es tractaria de 
despeses que ja estaven aprovades en el pressupost inicialment aprovat.   
 
Un 16,8 % d’aquesta partida són pagaments en efectiu. La Base Específica 19.2).2 
de la convocatòria estableix que, el pagament en metàl·lic serà excepcional i 
restrictiu i no podrà superar els imports establerts per Llei 7/2012, de 29 d’octubre, 
la qual prohibeix el pagament en efectiu igual o superior als 2.500 euros. L’entitat va 
aportar documentació i certificats que expliquen les circumstàncies del país que fan 
recórrer al pagament en efectiu. No obstant això, l’OEEI ha considerat acceptats els 
justificants de despeses en efectiu només quan s’ha pogut constatar que es 
tractava de despeses destinades als beneficiaris que apareixen en els acords de 
participació en les activitats d’OAfrica que consten en l’expedient i on es poden 
identificar 20 famílies i 53 nen/es i joves ghanesos i sempre i quan no 
sobrepassessin el límit de 2.500 euros al mateix proveidor. 
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 Amb l’aprovació definitiva de la revocació parcial, l’entitat haurà de reintegrar a la 
Diputació de Barcelona l’import de 8.936,00 Euros corresponent a la diferència 
entre l’import de la revocació parcial, de 34.486,00 Euros, i el pagament avançat 
realitzat a l’entitat per part de la Diputació de Barcelona, per un import de 25.550,00 
Euros. 

 
Així, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’esmentat informe de 
l’OEEI de data 11 de novembre de 2022, es proposa la revocació parcial i inicial per 
import de 34.486 Euros (corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada 
51.100 Euros i l’import correctament justificat 16.614  Euros), de la subvenció atorgada 
a l’associació OAfrica per al projecte “Defensa i enfortiment dels drets humans del 
nens i nenes en situació de vulnerabilitat a Ghana”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
609/16, de data 24 de novembre de 2016. 
 
Així mateix, es proposa concedir un termini de 15 dies a l’entitat beneficiària perquè 
al·legui el que estimi oportú. 
 

Una vegada transcorregut el termini d’al·legacions i en el moment de l’aprovació 
definitiva d’aquesta revocació parcial, una vegada transcorregut el termini 
d’al·legacions i analitzades les mateixes, es procedirà a l’aprovació de la revocació 
definitiva i determinació de l’import del reintegrament que escaigui per part de l’entitat 
beneficiària, el qual s’ha fixat provisionalment en la quantitat de 8.936 Euros. 
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist l’article 89 del RLGS el qual estableix que es produeix la pèrdua del dret al 
cobrament per manca de justificació o quan concorren les causes de reintegrament 
previstes a l’article 37 LGS.-  
 
Vist, en relació amb les causes de reintegrament, que en el present supòsit es donen 
les circumstàncies de l’article 37.1.c) LGS, relatives a l’incompliment de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient en els termes de l’article 30 LGS i en les normes 
reguladores de la subvenció. I vist concretament que l’article 30.8 LGS refereix que 
l’incompliment de l’obligació de justificació en els termes establerts al capítol IV LGS, o 
la justificació insuficient, comportarà el reintegrament previst a l’article 37 LGS. 
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Vist, en conseqüència, que, dins del capítol IV LGS, resulten d’aplicació les previsions 
dels articles 30.2, 30.3 LGS, quant a la forma de justificació i dels justificants de 
despesa, i 31 LGS, pel que fa a l’elegibilitat de les despeses..  
 
Vist l’article 94.2 RLGS pel que fa al tràmit d’audiència de 15 dies perquè el beneficiari 
presenti les al·legacions o documents que estimi pertinents. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança General de 
Subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 24, pel que fa a les despeses subvencionables, 29, respecte el 
reintegrament i 29.5, en relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022 i modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de TRENTA-QUATRE 
MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS (34.486) EUR en relació amb la subvenció de 
CINQUANTA-UN MIL CENT (51.100) EUR atorgada a l’associació OAfrica per al 
projecte “Defensa i enfortiment dels drets humans del nens i nenes en situació de 
vulnerabilitat a Ghana”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (AJG 609/16), de conformitat amb l’informe de l’Oficina 
d’Europa i Estratègia Internacional de data 11 de novembre de 2022 que consta a 
l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a l’associació OAfrica un termini d’audiència de quinze dies, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les 
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació definitiva 
i a determinar l’import del reintegrament, el qual s’ha fixat provisionalment en la 
quantitat de VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS (8.936) EUR.  
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Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’associació OAfrica.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per import de 27.374,83 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a la Fundación Acción Contra el Hambre pel 
projecte “Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo de los gobiernos 
municipales de San Ignació de Moxos y Santa Ana del Yucama, para mejorar el 
manejo del recurso agua y disminuir la vulnerabilidad ante desastres”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 
2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo 
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de los gobiernos municipales de San Ignació de Moxos y Santa Ana del Yucama, para 
mejorar el manejo del recurso agua y disminuir la vulnerabilidad ante desastres” de la 
Fundació Acción Contra el Hambre (en endavant ACH), va rebre una subvenció per un 
import de 60.000 euros, la qual devia executar-se de l’1 de desembre de 2016 a 30 de 
juny de 2017. 
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 %, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017.  
 
L’entitat beneficiària va presentar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la 
subvenció en data 15 de desembre de 2016. Tot i així, la primera fracció de pagament 
no es va poder efectuar abans del tancament comptable de l’exercici 2016, i es va 
realitzar en data 18 de gener de 2017 per un import de 15.000 euros, corresponent al 
25 % de la subvenció. Posteriorment, en data 20 d’abril de 2017, es va efectuar el 
pagament de la segona fracció del 25 % per import de 15.000 euros. 
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. I l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final. 
 
El punt 19 de les bases de la convocatòria establia que les entitats havien de presentar 
dues justificacions: la parcial abans del 30 de setembre de 2017 i la final abans del 30 
de novembre de 2018. Tot i així, el termini de justificació final va ser prorrogat d’ofici un 
mes i mig per Decret núm. 13539, de data 11 de desembre de 2018, és a dir, fins el 15 
de gener de 2019. 
 
Les justificacions s’havien de realitzar mitjançant la presentació de la memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, 
així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte 
el pressupost previst; i mitjançant la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).  
 
D’acord amb l’Informe de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (en endavant 
OEEI) de data 14 de novembre de 2022, pel qual es proposa la revocació parcial de la 
subvenció, l’entitat beneficiària ACH no va presentar justificació parcial.  
 
En data 13 de novembre de 2017, dins de termini, l’entitat beneficiària va presentar la 
justificació final i va manifestar que els documents originals de les despeses havien 
estat enviats per via marítima des de Bolívia i que no havien arribat en el moment de 
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presentar el compte justificatiu. En data 15 de febrer de 2018 l’entitat aportà els 
documents originals de les despeses justificades.  
 
L’Informe de data 14 de novembre de 2022 de l’Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional (en endavant OEEI), unitat orgànica que s’encarrega del tancament de 
l’expedient a partir de setembre de 2021, una vegada revisat el conjunt de 
documentació justificativa que consta a l’expedient, valora el grau d’execució de les 
activitats, valoració que consta a l’informe i al qual ens remetem. 
 
A continuació l’informe de l’OEEI valora la justificació econòmica i informa que l’entitat 
ha justificat despesa per un import de 60.000 euros, quantitat que es correspon amb 
l’import concedit, i realitza les següents consideracions: 
 

 Els pagaments en efectiu ascendeixen a 22.326,85 euros, el que suposa un 
39,8 % sobre el total de despesa directa justificada. S’ha considerat despesa en 
efectiu aquella de la qual es disposa d’un rebut com a justificant de pagament i 
aquelles despeses de personal de les quals no hi ha constància de la 
transferència bancària.   
 
Els pagaments en efectiu havien de ser, per aplicació de la Base Específica 19 
2) 2 de la convocatòria, excepcionals i restrictius i no podien superar els imports 
establerts per Llei 7/2012, de 29 d’octubre, que prohibeix el pagament en efectiu 
igual o superior als 2.500 €.  
 
Un cop feta l’anàlisi d’aquest tipus de despeses, nomes s’accepten despeses en 
efectiu per un import de 8.457,17 euros. Es tracta de despeses corresponents a 
alimentació, viatges i estades vinculades a les activitats del projecte i 
majoritàriament de poc import i que es poden associar a les activitats. En tots els 
casos es disposa d’un rebut justificatiu de la despesa efectuada. Cap creditor 
supera els 2.500 euros cobrats en efectiu (l’import més elevat per a un sol 
creditor és de 705,35 euros i correspon a les despeses de alimentació per als 
participants dels tallers de gestió de riscos i canvi climàtic de 18, 29 i 30 de 
setembre 2016). Bolívia és un país on el pagament en efectiu és habitual per a 
despeses menors i més en medi rural com és el cas del projecte. Segons la 
normativa de l’AECID referent al país aquestes despeses es podrien acceptar. 
 

 Pel que fa a les despeses de recursos humans, es fa constar que només es 
disposa de fotocòpies no compulsades, però s’acompanyen dels extractes 
bancaris en els quals es pot comprovar la transferència de l’import als 
treballadors de l’entitat. Hi ha una única excepció (la despesa núm. 30) de la 
qual si es disposa la nòmina original.  
 
En el cas de les prestacions a la seguretat social (AFP Previsión i Caja Petrolera 
de Salud), consten rebuts però manquen comprovants de pagament bancari i, 
per tant, no s’accepten aquestes despeses. Tot i així, es constata que les 
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- Que la suma de les despeses directes no elegibles és de 25.584,19 euros, que 
correspon a la suma de 2.928,22 euros de recursos humans, 18.452,67 euros de 
serveis externs, 3.388,55 euros de viatges i estades, i 814,75 euros d’altres despeses. 
 
- Que el total de despesa directa elegible és de 30.490,81 euros, resultat de restar 
l’import no elegible del total de despeses directes imputades 56.075,00 euros. 
 
- Que el total de despesa indirecta que ha presentat l’entitat són 3.925,00 euros. 
Tenint en compte que només s’accepta com a màxim el 7 % respecte la despesa 
directa elegible, 30.490,81 euros, l’import acceptat és 2.134,36 euros. 
 
- Que el total de despesa elegible és de 32.625,17 euros i la diferència entre aquest 
import i l’import de la subvenció atorgada (60.000,00 euros), és de 27.374,83 euros, 
que han de ser objecte de revocació parcial a l’entitat. 
 
- Que, tenint en compte que la subvenció atorgada era de 60.000 euros i que l’entitat 
havia rebut un avançament de 30.000 euros, una vegada s’aprovi definitivament la 
revocació parcial, es procedirà a reconèixer el crèdit a favor de l’entitat beneficiària 
ACH, el qual, de manera provisional, es fixa en 2.625,17 euros.  
 
Així, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’esmentat informe de 
l’OEEI de data 14 de novembre de 2022, es proposa la revocació parcial i inicial per 
import de 27.374,83 euros (corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada 
60.000 euros i l’import correctament justificat 32.625,17 euros), de la subvenció 
atorgada a la Fundació Acción Contra el Hambre, per al projecte “Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión del riesgo de los gobiernos municipales de San Ignacio de 
Moxos y Santa Ana del Yucama, para mejorar el manejo del recurso agua y disminuir 
la vulnerabilidad ante desastres”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016. 
 
 

Així mateix, es proposa concedir un termini de 15 dies a l’entitat beneficiària perquè 
al·legui el que estimi oportú. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, es 
procedirà a l’aprovació de la revocació definitiva i del reconeixement de crèdit escaient 
a favor de l’entitat beneficiària, per poder atendre el pagament del saldo pendent, el 
qual s’ha fixat provisionalment en la quantitat 2.625,17 euros. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
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municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist l’article 89 del RLGS el qual estableix que es produeix la pèrdua del dret al 
cobrament per manca de justificació o quan concorren les causes previstes a l’article 
37 LGS i vist que en el present supòsit es donen les circumstàncies de l’article 37.1.c) 
LGS, relatives a l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, 
en relació amb l’article 30.8 LGS, i concretament, dins del capítol IV LGS, vist que 
resulten d’aplicació les previsions dels articles 30.2 LGS, 30.3 LGS, quant a la forma 
de justificació i dels justificants de despesa i 31 LGS, pel que fa a l’elegibilitat de les 
despeses. 
 
Vist l’article 94.2 RLGS pel que fa al tràmit d’audiència de 15 dies perquè el beneficiari 
presenti les al·legacions o documents que estimi pertinents. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança general de 
subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 24, pel que fa a les despeses subvencionables, i 29.5, en 
relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022 i modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de VINT-I-SET MIL 
TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-I-TRES CÈNTIMS 
(27.374,83) en relació amb la subvenció de SEIXANTA MIL (60.000) EUR atorgada a 
la Fundació Acción Contra el Hambre, per al projecte “Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión del riesgo de los gobiernos municipales de San Ignacio de Moxos y Santa 
Ana del Yucama, para mejorar el manejo del recurso agua y disminuir la vulnerabilidad 
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ante desastres”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 
(AJG 609/16), de conformitat amb l’informe de l’OEEI de data 14 de novembre de 2022 
que consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a la Fundación Acción Contra el Hambre un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que 
presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar 
la revocació definitiva i el reconeixement de crèdit escaient per atendre el pagament 
del saldo a favor de l’entitat beneficiària, el qual s’ha fixat provisionalment en DOS MIL 
SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (2.625,17). 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Acción Contra el Hambre.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 18.991,81 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a l’entitat Moviment per la pau MPDL pel 
projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales para el pleno ejercicio de 
los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado 
en Tumaco (Nariño)” en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
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accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales para el 
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el 
conflicto armado en Tumaco (Nariño)” de l’entitat Moviment per la pau MPDL (en 
endavant, MPDL), va rebre una subvenció per un import de 60.000 euros, la qual devia 
executar-se de l’1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 2018, amb la participació de 
l’entitat Humanas, com a contrapart sòcia del projecte. 
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 %, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017.  
 
L’entitat beneficiària va presentar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la 
subvenció en data 15 de desembre de 2016 (registre d’entrada 1600066452). Tot i 
així, la primera fracció de pagament no es va poder efectuar abans del tancament 
comptable de l’exercici 2016, i es va realitzar en data 18 de gener de 2017 per un 
import de 15.000 euros, corresponent al 25 % de la subvenció. Posteriorment, en data 
18 de maig de 2017, es va efectuar el pagament de la segona fracció del 25 % per 
import de 15.000 euros. 
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. I l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final. 
 
El punt 19 de les bases de la convocatòria establia que les entitats havien de presentar 
dues justificacions: la parcial abans del 30 de setembre de 2017 i la final abans del 30 
de novembre de 2018. Tot i així, el termini de justificació final va ser prorrogat un mes i 
mig per Decret núm. 13539, de data 11 de desembre de 2018, essent la nova data, a 
comptar des de la finalització del termini d’execució, el 15 de gener de 2019. 
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Les justificacions s’havien de realitzar mitjançant la presentació de la memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, 
així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte 
el pressupost previst; i mitjançant la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).  
 
Convé assenyalar que el centre gestor d’aquest projecte va ser l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament (OCD) de la Direcció de Relacions Internacionals. Tanmateix, per 
motius d’organització interna i de racionalització de les tasques de les oficines que 
conformen aquesta Direcció, la revisió final i el tancament de l’expedient l’ha dut a 
terme l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de la Direcció de Relacions 
Internacionals. 
 
D’acord amb l’Informe de revocació parcial i tancament de l’expedient elaborat per 
l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI), de data 11 de novembre de 2022, 
l’entitat beneficiària MPDL va presentar una justificació parcial per import de 25.102,51 
euros, en data 29 de setembre de 2017 (registre d’entrada 1700036581), que 
representava el 83,67 % del primer pagament realitzat a l’entitat corresponent al 50 % 
de la subvenció atorgada, distribuïda en 23.460,29 euros com a despeses directes i 
1.642,22 euros com a indirectes. 
 
En data 21 de març de 2018, es va enviar a l’entitat beneficiària (registre número 
1800021566) un requeriment formal en relació amb la justificació parcial. En aquest 
requeriment es sol·licitava: presentar l’annex B de l’entitat sòcia signat i segellat per 
l’entitat sòcia; resoldre les observacions, els errors i els buits destacats en l’Annex B; i 
justificar raonadament la despesa de taxi. 
 
Durant el mes de març de 2018, l’entitat MPDL va realitzat dues presentacions de 
l’Annex B modificat (registres d’entrada 1800006164 i 1800006260). Posteriorment, en 
data 6 d’abril de 2018 (registre d’entrada 1800009487), MPDL va respondre de 
manera formal al requeriment enviat pel centre gestor en relació amb la justificació 
parcial.  
 
En aquesta resposta l’entitat adjuntava l’Annex B modificat, on es justificaven 
24.600,92 euros, distribuïts en 22.991,52 euros com a despeses directes i 1.609,40 
euros com a indirectes, i hi afegia 9 certificats de l’entitat relatius a: assegurances del 
personal (partida A.1); transport de beneficiàries (subpartida 3.4); despeses de 
papereria (subpartida 4.1); canvi d’itineraris (subpartida 3.1); pagaments en efectiu 
(subpartida 3.2-3.5); taxis (subpartida 3.3); despeses financeres (subpartida 4.3); 
documents equivalents a factures (subpartida 4.4); personal entitat Humanas (partida 
2.2). 
 
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, el centre gestor va optar per 
revisar el conjunt de l’execució del projecte en base a la documentació aportada per 
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l’entitat beneficiària en la justificació final. Per tant, no es va emetre un pagament 
vinculat a la justificació parcial aportada per l’entitat.  
 
En data 15 de gener de 2019 (registre d’entrada 1900000680), l’entitat MPDL va 
presentar la justificació final del projecte amb justificants de despesa per un import 
total de 33.325,31 euros, dels que 31.145,15 euros corresponien a despeses directes i 
2.180,16 euros a despeses indirectes. 
 
Una vegada analitzada la justificació final es va detectar tot un seguit d’incidències les 
quals es van notificar a l’entitat mitjançant un requeriment de data 7 de juny de 2019 
(registre núm. 1900075843) que es va respondre, per part de l’entitat en data 28 de 
juny de 2019 (registre núm. 1900012623). 
 
Posteriorment, l’entitat va lliurar més documentació complementària en data 2 de juliol 
de 2019 (registres d’entrada 1940043365 i 1940043366). Alhora, en data 12 de juliol 
de 2019 (registre d’entrada 1900013514) MPDL va aportar més documentació 
complementària al requeriment aportant, en paper, factures i informes tècnics i 
econòmics en dos arxivadors que, prèviament, havia presentat en format digital.  
 
Seguidament, en data 17 de desembre de 2019 (registre d’entrada 1940059759) 
l’entitat va aportar nova documentació complementària al requeriment d’esmena 
aportant novament els annexes B, C, D i E.  
 
En data 18 de desembre de 2019 (registre d’entrada 1940059809) es produeix una 
nova entrada de documentació complementària a la resposta al requeriment 
d’esmena, i MPDL aporta novament l’Annex A, E i D i, finalment, en data 13 de gener 
de 2020 (registre d’entrada 2040000450) l’entitat va aportar nova documentació 
complementària i va adjuntar, per darrer cop, els annexes A, B, D, i E. En el darrer 
annex B presentat, es declaraven justificants de despesa que sumaven un total de 
30.967,72 euros essent un total de 28.941,80 euros corresponents a despeses 
directes i 2.025,92 euros a despeses indirectes. 
 
Tenint en compte aquests antecedents, el citat informe de l’OEEI, parteix de l’anàlisi 
global de la justificació presentada per l’entitat beneficiària, així com de les esmenes 
realitzades als requeriments emesos pel centre gestor. Del mateix es poden extreure 
les conclusions que s’exposaran a continuació, classificades en: despeses directes 
elegibles, despeses directes no elegibles i despeses indirectes. 
 
Abans d’entrar en les categories de despeses, a continuació s’indiquen les següents 
valoracions extretes de l’informe de l’OEEI: 
 
L’entitat beneficiària ha aportat justificants de la despesa per un import total de 
55.568,64 euros dels 60.000 euros atorgats, dels quals, 51.933,32 euros corresponen 
a despeses directes i 3.635,32 euros a despeses indirectes. Aquesta diferència fa 
referència a les desviacions pressupostàries de la partida A1 de recursos humans 
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1. Despeses en les quals manca informació per acreditar el 100 % de la despesa imputada.  
 

Justificació 

Final (F) o 

Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 

Data fac. o 

doc. 

Import fac. 

Divisa 

Import 

fac. 

€ 

% 

imputat 

Import 

imputat € 

Import 

revocat € 
Concepte Observacions 

P Beneficiària A3.5-001 17-03-17 1.102.500,00 359,93 € 100,00 % 359,93 € 103,98 € 
45 servei menjador 
beneficiaris. 

Imputen 45 àpats quan a la llista 
d’assistència justifiquen 32 
persones. Es revoca la part 
proporcional. 

P Beneficiària A3.5-002 18-05-17 444.000,00 144,95 € 100,00 % 144,95 € 54,85 € 
Compra de dinars i 
refrigeris.  

Imputen 37 àpats quan a la llista 
d’assistència justifiquen 23 
persones. Es revoca la part 
proporcional. 

 
2. Despeses de serveis de taxi en zones urbanes (Bogotà) que no queden suficientment justificades, tenint en 

compte que d'acord amb el punt 19.2.2. de les bases de la convocatòria l’ús del taxi serà excepcional i restrictiu i 
se n’haurà de justificar la necessitat. 

 
Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

P Beneficiària A3.3-005 11-03-17 32.000,00  10,45  100,00 %       10,45 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-006 13-03-17 12.000,00  3,92  100,00 %         3,92 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-007 13-03-17 15.000,00  4,90  100,00 %         4,90 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-008 14-03-17 10.000,00  3,26  100,00 %         3,26 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-009 14-03-17 12.000,00  3,92  100,00 %         3,92 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-010 14-03-17 33.000,00  10,77  100,00 %       10,77 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-011 15-03-17 18.000,00  5,88  100,00 %         5,88 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-012 15-03-17 26.000,00  8,49  100,00 %         8,49 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-013 16-03-17 15.000,00  4,90  100,00 %         4,90 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-014 16-03-17 20.000,00  6,53  100,00 %         6,53 €  Trasllat en gestió de programes.   
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

P Beneficiària A3.3-017 17-03-17 18.000,00  5,88  100,00 %         5,88 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-018 17-03-17 15.000,00  4,90  100,00 %         4,90 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-020 18-03-17 25.000,00  8,16  100,00 %         8,16 €  Trasllat en gestió de programes.   

P Beneficiària A3.3-024 14-08-17 10.000,00  3,26  100,00 %         3,26 €  Transport equip tècnic                          

P Sòcia A3.3-002 23-07-17 21.100,00  6,89  100,00 %         6,89 €  TRANSPORT AEROPORT 

P Sòcia A3.3-009 31-07-17 25.000,00  8,16  100,00 %         8,16 €  TRANSP. DOMICILI-AEROPORT-PSICÒLOGA 

P Sòcia A3.3-010 03-08-17 34.000,00  11,10  100,00 %       11,10 €  TRANSP. AEROPORT-DOMICILI-PSICÒLOGA 

F Sòcia A3-3-2 06-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  TRANSP. DOMICILI -AEROPORT 

F Sòcia A3-3-4 21-09-17 28.000,00  8,09  100,00 %         8,09 €  TRANSP. AEROPORT-DOMICILI 

F Sòcia A3-3-5 25-09-17 22.000,00  6,36  100,00 %         6,36 €  TRANSP. DOMICILI - AEROPORT 

F Sòcia A3-3-6 31-05-18 29.000,00  8,63  100,00 %         8,63 €  SERVEI DE TAXI DEL DOMICILI A L’AEROPORT A BOGOTÀ 

F Sòcia A3-3-7 31-05-18 38.000,00  11,31  100,00 %       11,31 €  
SERVEI DE TAXI DE L’AEROPORT A BOGOTÀ AL LLOC 
DEL DOMICILI 

 
3. Dietes de personal no laboral que no han estat liquidades. Manca la justificació de les despeses concretes que 

engloben les dietes. 
 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

Import 
imputat € 

Concepte 

F Sòcia A3-2-1 01-09-17 1.102.500,00  318,50  100,00 %     318,50 €  VIATICOS 7-10-SEPT-REALIZACION ENTREVISTAS 

F Sòcia A3-2-2 29-09-17 1.102.500,00  318,50  100,00 %     318,50 €  VIATICOS DEL 25 AL 29-SEPT-DOCUMENTACION 

F Sòcia A3-2-3 31-05-18 386.250,00  114,93  100,00 %     114,93 €  
VIATICOS DURANTE VIAJE A TUMACO REALIZACIÓN 
GRUPO FOCA 

P Sòcia A3.2-002 13-07-17 572.500,00  186,90  100,00 %     186,90 €  VIATICOS 1-4-AGTO-TUMACO-IDENTIF. MUJERES 

P Sòcia A3.2-003 18-07-17 1.367.500,00  446,45  100,00 %     446,45 €  VIATICOS 24-2-JUL PASTO Y 27-28-JUL-TUMACO-LINEA B 

 
 
4. Despeses que no es poden associar a cap activitat executada en el marc del projecte d’acord amb la 

documentació que consta a l’expedient.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

F Beneficiària A4.1-017 31-05-18 17.400,00  5,18  100,00 %        5,18 €  
Compra de implementos para activitat de incidència (Compra 
de roba interior de dona) 

P Beneficiària A3.6-001 10-03-17 
(despesa 

original en €) 
75,70  100,00 %       75,70 €  

Dietas P. Berlamas Colombia 

F Beneficiària A3.4-016 10-11-17 93.000,00  26,87  100,00 %       26,87 €  
5 TRASLADOS BENEFICIARIOS EN DIAGNOSTICO 
ORGANIZAT 

F Beneficiària A3.4-019 15-11-17 68.000,00  19,64  100,00 %       19,64 €  
5 TRASLADOS BENEFICIARIAS EN PLANEACIÓN DE 
EVENTO  

F Beneficiària A3.4-033 26-01-18 830.000,00  246,97  100,00 %     246,97 €  11 TRASLADOS TALLER CON JÓVENES                    

F Beneficiària A3.4-034 08-04-18 1.110.000,00  330,29  100,00 %     330,29 €  TRANSPORTE BENEFICIARIOS ESCUELA DE FORMACIÓN      

F Beneficiària A3.4-035 12-04-18 520.000,00  154,73  100,00 %     154,73 €  TRANSPORTE BENEFICIARIOS TALLER DE MUJERES         

F Beneficiària A3.5-007 26-10-17 115.000,00  33,22  100,00 %       33,22 €  SERVICIO COMEDOR EN VISITA A TUMACO                

F Beneficiària A3.5-023 12-04-18 480.000,00  142,83  100,00 %     142,83 €  ALIMENTACIÓN TALLER MUJERES                        

F Beneficiària - 18-05-18 1.680.000,00  499,90  100,00 %     499,90 €  ALIMENTACIÓN TALLER DE JÓVENES                     

F Beneficiària A3.5-024 15-05-18 120.000,00  35,71  100,00 %       35,71 €  COMPRA DE ALMUERZOS ACTIVIDADES                    

F Beneficiària A4.1-008 09-04-18 44.000,00  13,09  100,00 %       13,09 €  CERTIFICADOS MARCADOS                              

P Beneficiària A3.2-006 11-03-17 49.100,00  16,03  100,00 %       16,03 €  Servicio comedor en gestión de los programas 

P Beneficiària A3.2-007 14-03-17 14.700,00  4,80  100,00 %         4,80 €  Servicio comedor en gestión de los programas 

P Beneficiària A3.2-008 14-03-17 18.600,00  6,07  100,00 %         6,07 €  Servicio comedor en gestión de los programas 

 
5. Despeses directes per concepte de manteniment informàtic i enviament de correspondència que són pròpies del 

funcionament ordinari de l’entitat.   
 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

F Beneficiària A4.1-004 22-05-18 120.000,00  35,71  100,00 %       35,71 €  
MANTENIMIENTO PC PROFESIONAL SERVICIO 
TÉCNICO      

F Beneficiària A4.1-005 23-05-18 30.000,00  8,93  100,00 %         8,93 €  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA IMPRESORA                 

F Beneficiària A4.6-001 30-04-18 14.000,00  4,17  100,00 %         4,17 €  ENVÍO CORRESPONDENCIA 

F Beneficiària A4.6-002 19-05-18 941.900,00  280,27  100,00 %     280,27 €  ENVÍO DOCUMENTACIÓN A MADRID                       

F Sòcia A3-5-27 14-09-17 8.900,00  2,57  100,00 %         2,57 €  ENVÍO SOBRE 
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6. Despeses on manca l’original o la còpia compulsada.  
 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

P Beneficiària A3.2-019 17-06-17 15.000,00  4,90  100,00 %         4,90 €  Servicio de comedor                                

P Beneficiària A3.2-024 16-08-17 61.000,00  19,91  100,00 %       19,91 €  Servicio comedor equipo terreno                    

 
7. Despeses on manca el comprovant de pagament o la factura. 
 
Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat Núm. d'ordre 
Data fac. o 

doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

F Beneficiària A1.1-010-3 26-05-18 924.935,00  267,21  14,00 %       37,41 €  PRESTACIONES LEGALES MAY2018 JULIA COGOLLO 

P Beneficiària A3.2-014 18-03-17 114.286,00  37,31  100,00 %       37,31 €  Alojamiento equipo 

P Beneficiària A3.2-015 16-05-17 88.000,00  28,73  100,00 %       28,73 €  Servicio de comedor                                

F Beneficiària A1.2-013-2 26-09-17 416.580,00  120,35  30,00 %       36,11 €  PRESTACIONES LEGALES  SEPT 2017 LUZ ROSERO 

F Beneficiària A1.2-014-2 26-10-17 416.580,00  120,35  35,00 %       42,12 €  
PRESTACIONES LEGALES OCTUBRE 2017 LUZ MARY 
ROSERO               

F Beneficiària A1.2-015-2 27-11-17 416.580,00  120,35  35,00 %       42,12 €  
PRESTACIONES LEGALES NOVIEMBRE 2017 LUZ MARY 
ROSERO              

F Beneficiària A1.2-016-2 14-12-17 580.880,00  167,81  35,00 %       58,73 €  
PRESTACIONES LEGALES NOVIEMBRE 2017 LUZ MARY 
ROSERO              

F Beneficiària A1.2-017-2 26-01-18 658.339,00  195,90  30,00 %       58,77 €  PRESTACIONES LEGALES ENERO 2018 LUZ ROSERO     

P Beneficiària A3.2-003 15-02-17 52.000,00  16,98  100,00 %       16,98 €  Servicio comedor presentación programa 

P Beneficiària A3.2-004 17-02-17 34.000,00  11,10  100,00 %       11,10 €  Servicio comedor presentación programa 

P Beneficiària A3.2-005 18-02-17 33.500,00  10,94  100,00 %       10,94 €  Servicio comedor presentación programa 

P Beneficiària A3.3-016 16-03-17 6.500,00  2,12  100,00 %         2,12 €  Traslado equipo 

P Beneficiària A4.1-002 15-08-17 6.000,00  1,96  100,00 %         1,96 €  Compra pliegos de papel actividad                  

F Beneficiària A3.1-008 24-10-17 459.320,00  132,69  100,00 %     132,69 €  TIQUETE CARTAGENA BOGOTÁ JULIA COGOLLO             

F Beneficiària A3.3-048 09-05-18 90.000,00  26,78  78,00 %       20,89 €  VIATICOS POR MOVILIZACIÓN                          

F Beneficiària A3.3-049 12-05-18 390.000,00  116,05  69,00 %       80,07 €  VIATICOS POR MOVILIZACIÓN                          

F Beneficiària A3.3-050 19-05-18 525.000,00  156,22  33,00 %       51,55 €  GASTOS VIATICOS MOVILIZACIÓN                       

P Beneficiària A3.3-025 14-08-17 6.500,00  2,12  100,00 %         2,12 €  Transporte equipo técnico                          

P Beneficiària A3.3-026 14-08-17 6.500,00  2,12  100,00 %         2,12 €  Transporte equipo técnico                          

P Beneficiària A3.3-029 15-08-17 6.500,00  2,12  100,00 %         2,12 €  Transporte equipo terreno                          
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat Núm. d'ordre 
Data fac. o 

doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat € 

Concepte 

P Beneficiària A3.3-030 15-08-17 6.500,00  2,12  100,00 %         2,12 €  Transporte equipo terreno                          

F Sòcia A3-1-1 20-09-17 572.783,00  165,47  100,00 %     165,47 €  F-10219-TIQ. BTA-TUMACO-BTA-RUT 

F Sòcia A3.5-2 30-10-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  REVISIÓN PUERTOS USB-MANTENIMIENTO PC 

F Sòcia A4-4-1 15-05-18 1.500.000,00  446,34  100,00 %     446,34 €  PAGO ALQUILER SALÓN TALLERES 

P Sòcia A3.5-003 31-07-17 360.000,00  117,53  100,00 %     117,53 €  % ALIMENTACIÓN TALLER 

F Sòcia A3-5-1 08-09-17 617.500,00  178,39  100,00 %     178,39 €  SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 8-SEPT 

P Sòcia A3.3-001 26-07-17 45.000,00  14,69  100,00 %       14,69 €  TRANSPORTE PROFESIONAL PASTO TUMACO 

 
8. Despeses amb mancances formals en el comprovant de pagament o en la factura.  
 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-008 21-10-17 300.000,00  86,67  100,00 %       86,67 €  

6 TRASLADOS EN 
TALLER 
SOCIALIZACIÓN 
DIAGNÓSTICOS   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-009 25-10-17 605.000,00  174,78  100,00 %     174,78 €  

TRASLADO 7 
BENEFICIARIAS EN 
CARACTERIZACIÓN 
INICIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-010 25-10-17 180.000,00  52,00  100,00 %       52,00 €  

TRASLADO 12 
BENEFICIARIAS EN 
CARACTERIZACIÓN 
INICI 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-012 26-10-17 1.100.000,00  317,78  100,00 %     317,78 €  

12 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
CARACTERIZACIÓN 
INIC 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-013 26-10-17 15.000,00  4,33  100,00 %         4,33 €  

1 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
CARACTERIZACIÓN 
INIC  

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-014 01-11-17 88.000,00  25,42  100,00 %       25,42 €  

5 TRASLADOS 
BENEFICIARIOS EN 
TALLER DE 
FORTALECIMI 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-015 09-11-17 440.000,00  127,11  100,00 %     127,11 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIOS SEGÚN 
PLANILLA               

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-017 11-11-17 40.000,00  11,56  100,00 %       11,56 €  
TRANSPORTE DE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA         

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-018 11-11-17 300.000,00  86,67  100,00 %       86,67 €  
TRANSPORTE DE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA         

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-020 22-11-17 880.000,00  254,23  100,00 %     254,23 €  
12 TRASLADOS EN 
ENCUENTRO DE 
MUJERES VICTIMAS    

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-021 22-11-17 542.000,00  156,58  100,00 %     156,58 €  
11 TRASLADOS EN 
ENCUENTRO DE 
MUJERES VICTIMAS    

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-022 24-11-17 1.260.000,00  364,00  100,00 %     364,00 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-023 24-11-17 1.100.000,00  317,78  100,00 %     317,78 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-024 24-11-17 410.000,00  118,45  100,00 %     118,45 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-025 25-11-17 120.000,00  34,67  100,00 %       34,67 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-026 25-11-17 1.260.000,00  364,00  100,00 %     364,00 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-027 25-11-17 1.050.000,00  303,34  100,00 %     303,34 €  
TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
SEGÚN PLANILLA            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-028 14-12-17 760.000,00  219,56  100,00 %     219,56 €  
12 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
INTERCAMBIO          

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-029 14-12-17 870.000,00  251,34  100,00 %     251,34 €  
12 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
INTERCAMBIO          

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-030 14-12-17 1.150.000,00  332,23  100,00 %     332,23 €  
12 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
INTERCAMBIO          

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-031 14-12-17 1.230.000,00  355,34  100,00 %     355,34 €  
12 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
INTERCAMBIO           

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-032 14-12-17 500.000,00  144,45  100,00 %     144,45 €  
10 TRASLADOS 
BENEFICIARIAS EN 
INTERCAMBIO          

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-036 15-05-18 1.430.000,00  425,51  100,00 %     425,51 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS EN 
ACTIVIDAD CON 
JÓVENES 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-037 16-05-18 770.000,00  229,12  100,00 %     229,12 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-038 16-05-18 260.000,00  77,37  100,00 %       77,37 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-039 16-05-18 580.000,00  172,58  100,00 %     172,58 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-040 16-05-18 400.000,00  119,02  100,00 %     119,02 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-041 16-05-18 315.000,00  93,73  100,00 %       93,73 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS EN 
ACTIVIDAD CON 
JÓVENES 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-042 16-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS EN 
ACTIVIDAD CON 
JÓVENES 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-043 19-05-18 654.000,00  194,60  100,00 %     194,60 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-044 19-05-18 259.400,00  77,19  100,00 %       77,19 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-045 19-05-18 133.000,00  39,58  100,00 %       39,58 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-046 28-05-18 80.000,00  23,80  100,00 %       23,80 €  
TRANSPORTE 
TALLER DE 
JÓVENES                       

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-047 15-05-18 30.000,00  8,93  100,00 %         8,93 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-048 15-05-18 90.000,00  26,78  100,00 %       26,78 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-049 15-05-18 90.000,00  26,78  100,00 %       26,78 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-050 15-05-18 90.000,00  26,78  100,00 %       26,78 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-051 15-05-18 90.000,00  26,78  100,00 %       26,78 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-052 15-05-18 138.000,00  41,06  100,00 %       41,06 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-053 15-05-18 16.000,00  4,76  100,00 %         4,76 €  

TRANSPORTE 
ASAMBLEA 
CORPORACIÓN 
CAMINOS DE 
MUJER   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-054 17-05-18 300.000,00  89,27  100,00 %       89,27 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
INTERCAMBIO 
EXPERIENCIA   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-055 17-05-18 250.000,00  74,39  100,00 %       74,39 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
INTERCAMBIO 
EXPERIENCIA   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A3.4-056 17-05-18 820.000,00  244,00  100,00 %     244,00 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
INTERCAMBIO 
EXPERIENCIA   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-057 17-05-18 570.000,00  169,61  100,00 %     169,61 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIOS 
INTERCAMBIO 
EXPERIENCIA   

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-058 17-05-18 294.000,00  87,48  100,00 %       87,48 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIO 
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-059 17-05-18 219.000,00  65,17  100,00 %       65,17 €  

TRANSPORTE 
BENEFICIARIO 
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-060 21-05-18 94.000,00  27,97  100,00 %       27,97 €  

TRASLADO 
BENEFICIARIAS 
ACTIVIDAD DE 
INCIDENCIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-061 21-05-18 256.000,00  76,18  100,00 %       76,18 €  

TRASLADO 
BENEFICIARIAS 
ACTIVIDAD DE 
INCIDENCIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.4-062 21-05-18 382.000,00  113,67  100,00 %     113,67 €  

TRASLADO 
BENEFICIARIAS 
ACTIVIDAD DE 
INCIDENCIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Beneficiària A3.5-006 21-10-17 100.000,00  28,89  100,00 %       28,89 €  

10 ALMUERZOS Y 
REFRIGERIOS EN 
SOCIALIZACIÓN 
DIAGNO 

El document no té numeració prèvia, 
hauria de tenir-la. Els impostos no estan 
desglossats. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Beneficiària A4.1-018 31-05-18 18.430,00  5,48  100,00 %         5,48 €  

COMPRA DE 
IMPLEMENTOS 
PARA ACTIVIDAD 
INSIDENCIA 

Fotocopia il·legible. 

F Beneficiària A4.2-001 03-04-18 950.000,00  282,68  100,00 %     282,68 €  

COMPRA DE 
CAMISETAS ACCIÓN 
DE INCIDENCIA 
MURALES   

L’import del comprovant de pagament 
no coincideix amb l’import de la factura 

P Beneficiària A3.1-004 10-02-17 70.000,00  22,85  100,00 %       22,85 €  
Cambio de itinerario 
vuelo Tumaco 

A la documentació presentada no es 
veu el pagament 

P Beneficiària A3.4-001 17-03-17 240.000,00  78,35  100,00 %       78,35 €  
12 transportes 
beneficiarios taller de 
fortalecimiento 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-002 17-03-17 320.000,00  104,47  100,00 %     104,47 €  
12 transportes 
beneficiarios taller de 
fortalecimiento 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-003 17-03-17 170.000,00  55,50  100,00 %       55,50 €  
7 transportes 
beneficiarios taller de 
fortalecimiento 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-004 16-05-17 80.000,00  26,12  100,00 %       26,12 €  
Transporte de 
beneficiarios según 
planilla          

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-005 18-05-17 490.000,00  159,97  100,00 %     159,97 €  
Transporte 
beneficiarios según 
planilla            

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-006 15-06-17 314.000,00  102,51  100,00 %     102,51 €  
7 transportes 
beneficiarios según 
planilla         

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Beneficiària A3.4-007 16-08-17 72.000,00  23,51  100,00 %       23,51 €  
11 transportes 
beneficiarias en 
diagnostico        

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-3-1 08-06-17 8.000,00  2,31  100,00 %         2,31 €  
TRANSP. CASA 
ESTRELLA DE MAR-
HOTEL 

El rebut no compleix amb la numeració 
correlativa ni tampoc té el nom i NIF de 
qui adquireix el bé. 
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Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 
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fac. 

€ 

% 
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 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Sòcia A3-3-2 08-09-17 8.000,00  2,31  100,00 %         2,31 €  
TRANSP. HOTEL-
CASA ESTRELLA DE 
MAR 

 El rebut no compleix amb la numeració 
correlativa ni tampoc té el nom i NIF de 
qui adquireix el bé. 

F Sòcia A3-4-1 07-09-17 6.000,00  1,73  100,00 %         1,73 €  
TRANSP. INTERNO 
EN TUMACO-7-SEPT 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-2 07-09-17 6.000,00  1,73  100,00 %         1,73 €  
TRANSP. INTERNO 
EN TUMACO-7-SEPT 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-3 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-4 08-09-17 34.000,00  9,82  100,00 %         9,82 €  

TRANSP. 
CANDELILLA-
TUMACO-
CANDELILLA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-5 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-6 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-7 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-8 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. VDA PINAL 
DULCE-TUMACO-
VDA PINAL DULCE 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Final (F) o 
Parcial (P) 
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d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
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F Sòcia A3-4-9 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-10 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-11 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. 
CIUDADELA EL 
JARDINA-TUMACO-
CIUDADELA JARD 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-12 08-09-17 35.000,00  10,11  100,00 %       10,11 €  
TRANSP. VDA STA 
MARIA-TUMACO-
VDA STA MARIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-13 08-09-17 35.000,00  10,11  100,00 %       10,11 €  

TRANSP. VDA JUAN 
DOMINGO-TUMACO-
VDA JUAN 
DOMINGO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-14 08-09-17 16.000,00  4,62  100,00 %         4,62 €  

TRANSP. VDA JUAN 
DOMINGO-TUMACO-
VDA JUAN 
DOMINGO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-15 08-09-17 35.000,00  10,11  100,00 %       10,11 €  
TRANSP. VDA STA 
MARIA-TUMACO-
VDA STA MARIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-16 08-09-17 16.000,00  4,62  100,00 %         4,62 €  

TRANSP. VDA JUAN 
DOMINGO-TUMACO-
VDA JUAN 
DOMINGO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-17 08-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. VDA SAN 
LUIS ROBLES-
TUMACO-VDA SAN 
LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-4-18 29-09-17 35.000,00  10,11  100,00 %       10,11 €  
TRANSP. STA 
MARIA-HOTEL-STA 
MARIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-19 29-09-17 24.000,00  6,93  100,00 %         6,93 €  
TRANSP. CRISTO 
REY-HOTEL-CRISTO 
REY 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-20 29-09-17 15.000,00  4,33  100,00 %         4,33 €  

TRANSP. VDA JUAN 
DOMINGO-HOTEL-
VDA JUAN 
DOMINGO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-21 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. SAN LUIS 
ROBLES-HOTEL-
SAN LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-22 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. 
LLORENTE-HOTEL-
LLORENTE 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-23 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. 
LLORENTE-HOTEL-
LLORENTE 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-24 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  

TRANSP. BRR 
HUMBERRTO 
MANZI-HOTEL-BRR 
HUMBERTO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-25 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. 
LLORENTE-HOTEL-
LLORENTE 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-26 29-09-17 28.000,00  8,09  100,00 %         8,09 €  

TRANSP. VDA JUAN 
DOMINGO-HOTEL-
VDA JUAN 
DOMINGO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-27 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. SAN LUIS 
ROBLES-HOTEL-
SAN LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Justificació 
Final (F) o 
Parcial (P) 

Entitat 
Núm. 

d'ordre 
Data fac. 

o doc. 
Import fac. 

Divisa 

Import 
fac. 

€ 

% 
imputat 

 Import 
imputat €  

Concepte Observacions 

F Sòcia A3-4-28 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. SAN LUIS 
ROBLES-HOTEL-
SAN LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-29 29-09-17 16.000,00  4,62  100,00 %         4,62 €  
TRANSP. BOCA 
TOMA-HOTEL-BOCA 
TOMA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-30 29-09-17 30.000,00  8,67  100,00 %         8,67 €  
TRANSP. SAN LUIS 
ROBLES-HOTEL-
SAN LUIS 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-31 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  

TRANSP. 
CIUDADELA EL 
JARDIN-HOTEL-
CIUDADELA JARDÍN 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-32 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

TRANSPORTE V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO - HOTEL 
LA SULTANA - V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-33 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

TRANSPORTE V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO - HOTEL 
LA SULTANA - V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-34 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

TRANSPORTE V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO - HOTEL 
LA SULTANA - V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-4-35 31-05-18 40.000,00  11,90  100,00 %       11,90 €  

V. SAN LUIS 
ROBLES - HOTEL LA 
SULTANA - V. SAN 
LUIS ROBLES 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-36 31-05-18 40.000,00  11,90  100,00 %       11,90 €  

V. SAN LUIS 
ROBLES - HOTEL LA 
SULTANA - V. SAN 
LUIS ROBLES 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-37 31-05-18 25.000,00  7,44  100,00 %         7,44 €  
VUELTA LARGA - 
HOTEL LA SULTANA 
- VUELTA LARGA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-38 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

TRANSPORTE V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO - HOTEL 
LA SULTANA - V. 
SANTA MARÍA RÍO 
ROSARIO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-39 31-05-18 25.000,00  7,44  100,00 %         7,44 €  

JUAN DOMINGO KM 
37 - HOTEL LA 
SULTANA - JUAN 
DOMINGO KM 37 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-40 31-05-18 25.000,00  7,44  100,00 %         7,44 €  

BARRIO CIUDADELA 
- HOTEL LA 
SULTANA - BARRIO 
CIUDADELA 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-41 31-05-18 60.000,00  17,85  100,00 %       17,85 €  

EL TABLÓN - HOTEL 
LA SULTANA - EL 
TABLÓN - PIÑAL 
SALADO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-42 31-05-18 15.000,00  4,46  100,00 %         4,46 €  

BARRIO 
CALIFORNIA - 
HOTEL LA SULTANA 
- BARRIO 
CALIFORNIA 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-4-43 31-05-18 40.000,00  11,90  100,00 %       11,90 €  

V. SAN LUIS 
ROBLES - HOTEL LA 
SULTANA - V. SAN 
LUIS ROBLES 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-4-44 31-05-18 40.000,00  11,90  100,00 %       11,90 €  

V. SAN LUIS 
ROBLES - HOTEL LA 
SULTANA - V. SAN 
LUIS ROBLES 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-1 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-2 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-3 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-4 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-5 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-6 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-7 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-8 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-5-9 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-10 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-11 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-12 29-09-17 10.000,00  2,89  100,00 %         2,89 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-13 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-14 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-15 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-16 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-5-17 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-18 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-19 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-20 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-21 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-22 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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F Sòcia A3-5-23 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-24 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

F Sòcia A3-5-25 31-05-18 50.000,00  14,88  100,00 %       14,88 €  

APORTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 
GRUPO FOCAL 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.3-003 23-07-17 36.000,00  11,75  100,00 %       11,75 €  
TRANSPORTE 
AEROPUERTO  EN 
PASTO 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 

P Sòcia A3.3-004 24-07-17 4.500,00  1,47  100,00 %         1,47 €  
TRANSPORTE 
REUNIÓN CON ONU 
MUJERES 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 

P Sòcia A3.3-005 24-07-17 4.200,00  1,37  100,00 %         1,37 €  
TRANSPORTE DE 
ONU AL HOTEL 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 

P Sòcia A3.3-006 24-07-17 4.500,00  1,47  100,00 %         1,47 €  
TRANSPORTE 
REUNIÓN UARIV 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 

P Sòcia A3.3-007 02-08-17 5.000,00  1,63  100,00 %         1,63 €  
TRANSP. 
PROFESIONALES 
HOTEL-B/MIRAMAR 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 

P Sòcia A3.3-008 02-08-17 5.000,00  1,63  100,00 %         1,63 €  
TRANSP. 
PROFESIONALES 
B/MIRAMAR-HOTEL 

 El document equivalent a factura no té 
numeració correlativa. 
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P Sòcia A3.4-001-1 31-07-17 60.000,00  19,59  100,00 %       19,59 €  

TRANSP. VDA 
PLAYA BONITA-
TUMACO-VDA 
PLAYA BONITA 

 Presenten planilles on no es veu 
reflectit el pagament a qui fa el servei, 
sinó a qui l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-2 31-07-17 30.000,00  9,79  100,00 %         9,79 €  

TRANSP. VDA 
BRISAS ACUEDUC-
TUMACO-VDA 
BRISAS ACUED 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-3 31-07-17 30.000,00  9,79  100,00 %         9,79 €  

TRANSP. VDA 
BRISAS ACUEDUC-
TUMACO-VDA 
BRISAS ACUED 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-4 31-07-17 30.000,00  9,79  100,00 %         9,79 €  

TRANSP. VDA 
BRISAS-TUMACO-
VDA BRISAS-31-JUL-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-5 31-07-17 30.000,00  9,79  100,00 %         9,79 €  

TRANSP. VDA 
BRISAS-TUMACO-
VDA BRISAS-31-JUL-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-6 31-07-17 30.000,00  9,79  100,00 %         9,79 €  

TRANSP. VDA 
BRISAS-TUMACO-
VDA BRISAS-31-JUL-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-7 01-08-17 40.000,00  13,06  100,00 %       13,06 €  

TRANSP. VDA BOCA 
GRAND-TUMACO-
VDA BOCA G-31-
JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-8 31-07-17 6.000,00  1,96  100,00 %         1,96 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-9 31-07-17 6.000,00  1,96  100,00 %         1,96 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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P Sòcia A3.4-001-10 31-07-17 4.000,00  1,31  100,00 %         1,31 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-11 31-07-17 8.000,00  2,61  100,00 %         2,61 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-12 31-07-17 12.000,00  3,92  100,00 %         3,92 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO-31-JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-13 31-07-17 8.000,00  2,61  100,00 %         2,61 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO -31-JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-14 31-07-17 6.000,00  1,96  100,00 %         1,96 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO -31-JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-001-15 31-07-17 8.000,00  2,61  100,00 %         2,61 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO -31-JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-002 01-08-17 40.000,00  13,06  100,00 %       13,06 €  

TRANSP. VDA BOCA 
GRAND-TUMACO-
VDA BOCA G-31-
JUL-17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.4-003 02-08-17 6.000,00  1,96  100,00 %         1,96 €  
TRANSP. INTERNO 
TUMACO -02-AGTO-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.5-001 01-08-17 10.000,00  3,26  100,00 %         3,26 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 1-AGTO-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 

P Sòcia A3.5-002 02-08-17 10.000,00  3,26  100,00 %         3,26 €  
APORTE PARA 
ALMUERZO 2-AGTO-
17 

Presenten planilles on no es veu reflectit 
el pagament a qui fa el servei, sinó a qui 
l'adquireix. 
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Per consegüent, el total de despeses directes que no es consideren elegibles són la 
suma entre 275,26 euros (A.1. Recursos Humans), 12.237,60 euros (A.3. Viatges i 
estades) i 1.095,05 euros (A.4. Altres), que fan un total de 13.607,91 euros.  
 
3.- DESPESES INDIRECTES  

 
En relació amb les despeses indirectes, la base específica 16.5 de la convocatòria de 
subvencions establia que aquestes no podien superar el 7 % de les despeses directes. 
Tenint en compte l’analitzat, l’informe de l’OEEI considera que el total de despeses 
directes elegibles és de 38.325,41 euros, tal com s’indica a l’apartat 1 anterior. Per 
tant, el 7 % d’aquesta quantitat correspon a 2.682,78 euros com a despeses indirectes. 
 
Per tot l’anterior i seguint l’informe de l’OEEI, les despeses correctament justificades 
ascendirien 41.008,19 euros: 38.325,41 euros de despeses directes elegibles i 
2.682,78 euros com a despeses indirectes. 
 
Com a conseqüència, l’informe de l’OEEI proposa el següent: 
 

 Que es revoqui, parcial i inicialment, l’import de 18.991,81 euros en relació amb la 
subvenció de 60.000 euros atorgada a l’entitat Moviment per la pau MPDL per al 
projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales para el pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado en 
Tumaco (Nariño)”, pels motius esgrimits als apartats 2 i 3 anteriors. Aquest import 
resulta de la diferència entre el total de la despesa acceptada pel centre gestor 
(41,008,19 €) i l’import de la subvenció atorgada (60.000 €). 

 Que, una vegada s’aprovi definitivament la revocació parcial, es procedeixi al 
reconeixement de crèdit del saldo a favor de MPDL que, de manera provisional, es 
fixa en 11.008,19 euros corresponents a la diferència entre el total dels pagaments 
realitzats, 30.000 euros, i el total de la despesa elegible, equivalent a 41.008,19 
euros. 

 
Així, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’esmentat informe de 
l’OEEI de data 11 de novembre de 2022, es proposa la revocació parcial i inicial per 
import de 18.991,81 euros (corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada 
60.000 euros i l’import correctament justificat 41.008,19 euros), de la subvenció 
atorgada a l’entitat Moviment per la pau MPDL per al projecte “Fortalecimiento de las 
capacidades locales para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia sexual por el conflicto armado en Tumaco (Nariño)”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions 201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la 
Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016. 
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Així mateix, es proposa concedir un termini de 15 dies a l’entitat beneficiària perquè 
al·legui el que estimi oportú. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, es 
procedirà a l’aprovació de la revocació definitiva i del reconeixement de crèdit escaient 
a favor de l’entitat beneficiària, per poder atendre el pagament del saldo pendent, el 
qual s’ha fixat provisionalment en la quantitat d’11.008,19 euros. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist l’article 89 del RLGS el qual estableix que es produeix la pèrdua del dret al 
cobrament per manca de justificació o quan concorren les causes previstes a l’article 
37 LGS i vist que en el present supòsit es donen les circumstàncies de l’article 37.1.c) 
LGS, relatives a l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, 
en relació amb l’article 30.8 LGS, i concretament, dins del capítol IV LGS, vist que 
resulten d’aplicació les previsions dels articles 30.2 LGS, 30.3 LGS, quant a la forma 
de justificació i dels justificants de despesa i 31 LGS, pel que fa a l’elegibilitat de les 
despeses. 
 
Vist l’article 94.2 RLGS pel que fa al tràmit d’audiència de 15 dies perquè el beneficiari 
presenti les al·legacions o documents que estimi pertinents. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança General de 
Subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 24, pel que fa a les despeses subvencionables, i 29.5, en 
relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
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febrer de 2022 i modificada per Decret de la Presidència núm. 6212/2022 de data 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de DIVUIT MIL NOU-
CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (18.991,81 €) en 
relació amb la subvenció de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) atorgada a l’entitat 
Moviment per la pau MPDL per al projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales 
para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por 
el conflicto armado en Tumaco (Nariño)”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
609/16, de data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe de l’Oficina 
d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de data 11 de novembre de 2022 que 
consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a l’entitat Moviment per la pau MPDL un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que 
presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar 
la revocació definitiva i el reconeixement de crèdit escaient per atendre el pagament 
del saldo a favor de l’entitat beneficiària, el qual s’ha fixat provisionalment en ONZE 
MIL VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (11.008,19 €).  
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’entitat Moviment per la pau MPDL.”  
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 14 de juliol de 2022, 
pel qual s’aprovà la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per a la col·laboració en el desenvolupament i el 
finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió 
i inserció de publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als espais 
naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/16235).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, el 14 de juliol de 

2022, amb número de registre d’acords 499, el dictamen pel qual es proposava 
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aprovar, per delegació de la Presidència, la minuta de conveni entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, i la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en el desenvolupament i el 
finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als espais naturals 
protegits per a l’any 2022. Aquest acord es notifica al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el 25 de juliol de 2022, de conformitat amb 
l’acord segon del dictamen.  

 
2. En el punt 2 de la part expositiva del dictamen s’assenyalava que l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya disposava d’un acord marc de serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 d’octubre de 
2018 (expedient PR-2018-54), prorrogat per resolució de 28 d’octubre de 2020 fins 
a la formalització d’un nou Acord Marc.  

 
3. En aquest sentit, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

presenta el 20 de setembre de 2022 un escrit en el qual expressa que la 
contractació de la publicitat prevista per la Generalitat s’havia de dur a terme a 
través d’un contracte basat de nova licitació del lot 1 Acord Marc de serveis de 
gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a 
terme l’Administració General de Catalunya, mitjançant els seus departaments i els 
organismes i entitats que en depenen. D’acord amb aquest escrit, aquest lot 1 ha 
estat pendent de resolució de recurs fins a finals de juliol, en conseqüència la 
Direcció General manifesta que no hi ha temps material per a executar-lo.     

 
4. Per aquest motiu, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

expressa que no s’ha pogut signar el conveni i per tant sol·licita que es deixi sense 
efecte el conveni aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 14 
de juliol de 2022, amb número de registre d’acords 499.  

  
5. En tant que el pacte cinquè del conveni indica que la vigència del conveni s’inicia en 

la data de la darrera signatura electrònica i atenent l’exposició de motius indicats en 
els punts anteriors pels quals no s’ha signat el conveni, es considera que aquest no 
s’ha formalitzat i per tant no produeix efectes.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.  

 
2. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic en relació amb els convenis. 
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3. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4. k) 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 el 16 
de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al 
BOPB de 3.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Deixar sense efecte el dictamen que aprova la minuta de conveni entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, i la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en el 
desenvolupament i el finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels 
serveis de gestió i inserció de publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als 
espais naturals protegits per a l’any 2022.  
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació 
Cultural Art Públic, atorgada en el marc de la convocatòria 202120215120012293, 
a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats 
relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica, per a l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/1419).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 

2021, va aprovar per acord núm. 39, les bases específiques i la convocatòria 
202120215120012293 per a l’atorgament de subvencions a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades amb la 
recuperació de la Memòria Democràtica, per a l’any 2021. 
 

2. Així mateix, en sessió del 30 de juny de 2021, va aprovar per acord núm. 357, la 
concessió de diverses subvencions en el marc d’aquesta convocatòria, per un 
import de 38.405,60 €.   
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3. En aquest sentit, l’Associació Cultural Art Públic, amb NIF G61266722, va ser 
beneficiària d’una subvenció per import de 5.183,31 €, per al projecte “Conquestes 
Alternatives a l’espai simbòlic franquista”, que es va materialitzar en les Jornades 
dels dies 25 i 26 de novembre de 2021 a Cornellà de Llobregat. 
 

4. Les bases de la convocatoria establien les obligacions que s’imposaven als 
beneficiaris, així com altres disposicions que havien de cumplir a l’hora de justificar 
la subvenció concedida.  

 
5. L’Associació Cultural Art Públic va presentar el 30 de març de 2022, dins el termini 

establert, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció per al 
projecte “Conquestes alternatives a l'espai simbòlic franquista”. El compte 
justificatiu relacionava un total de 4.379,98 € en despeses, però en la comprovació 
d’aquesta documentació es va observar que hi havia despesa imputada no elegible, 
per import de 3.734,44 €. Les despeses que es van considerar no elegibles i que 
per tant no es van tenir en compte per al càlcul del cost final van ser:  

 

 Les despeses de concertació parcial. En aquest sentit, les factures relacionades 
amb els números 3, 4, 5, 17 i 18 no es van acceptar perquè es tractaven de 
despeses concertades parcialment. Aquestes factures suposaven la concertació 
parcial de l’activitat objecte de la subvenció per part de la benefeciària i no es 
van poder acceptar, atès que la base 17 de la convocatòria no ho permetia i 
també d’acord amb el que estableix l’article 29 de la Llei general de subvencions 
en relació amb la subcontractació per part del beneficiari, així com l’article 68.2 
del Reglament de la Llei pel que fa a la vinculació amb les persones físiques o 
jurídiques o agrupacions sense personalitat. La suma d’aquestes despeses 
sumen 2.970 €. 
 

 La factura número d’ordre 6, de 26/01/2022, així com el tiquet número 10, de 
27/01/2022; el número 15, de 5/01/22; i el número 16, de 5/2/2022, estan datats 
fora del termini d’execució de l’activitat i d’acord amb allò que recull l’article 11, 
del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
que regula les obligacions de facturació, no es van acceptar. En conjunt 
aquestes factures sumen 62,64 €. 

 

 Les despeses número d’ordre 7 i 8 eren tiquets de ferreteria que per data, 
desembre de 2021, no es van poden vincular amb l’activitat, que es va celebrar 
els dies 25 i 26 de novembre. Aquestes despeses sumen 27,80 €. 

 

 La despesa número d’ordre 11 era un albarà i no es va presentar la conseqüent 
factura. La despesa 13 agrupava dos rebuts bancaris i no constava factura pel 
servei. En aquest sentit, el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació a l’article 1 sobre 
l’obligació d’expedir, lliurar i conservar justificants de les operacions. Així mateix, 
l’article 165.1 quant a les regles especials en matèria de facturació, de la Llei 
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7/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, pel qual les factures 
han de conservar-se. Aquestes despeses sumen 674 €. 
 

6. Finalment, les despeses que es van acceptar van ser les relacionades amb el 
muntatge de l’exposició i el manteniment de les xarxes i comissariat d’art, número 
d’ordre 1 i 2. També es van acceptar les despeses 9, i 12, de dinars de la jornada i 
la despesa indirecta número 14, de material fungible. Aquestes factures sumen 
645,54 € i representen el cost final de l’activitat.  

 
7. D’acord amb la base 19 de la convocatòria l’import de la subvenció no podrá ser 

superior al 50 % del cost final de l’activitat. En tant que s’ha tingut en compte 
645,54 € com a despesa total, la subvenció final és de 322,77 € i conseqüentment 
es proposa revocar 4.860,54 € per imputació de despesa no elegible.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions 

assenyala l’obligació del/a beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan concedent, el 
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que es determini de la concessió de la subvenció.  
 

2. L’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i 
l’article 68 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, sobre la subcontratació de les activitats subvencionades 
pels beneficiaris, així la base 17 de la convocatòria, pel que fa a la prohibició de 
subcontractar. 

 
3. L’article 30 de la LGS pel que fa a la justificació de les subvencions públiques.  
 
4. L’article 48 de 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, pel que fa als supòsits de 
revocació de les subvencions. 

 
5. La convocatòria 202120215120012293 que incorpora les bases específiques, per a 

l’atorgament de subvencions a favor de persones jurídiques privades sense ànim de 
lucre, per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica, 
per a l’any 2021, aprovada per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 25 de febrer de 2021, amb número d’acord 39.  

 
6. Així mateix, en sessió del 30 de juny de 2021, va aprovar per acord núm. 357, la 

concessió de diverses subvencions en el marc d’aquesta convocatòria, per un 
import de 38.405,60 € (trenta-vuit mil quatre-cents cinc euros i seixanta cèntims). 
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7. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
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 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. APROVAR inicialment la revocació parcial de subvenció atorgada a 
l’Associació Cultural Art Públic, amb NIF G61266722, per import de 4.860,54 € (quatre 
mil vuit-cents seixanta euros i cinquanta-quatre cèntims), per imputació de despesa no 
elegible, d’acord amb les bases de la convocatòria 202120215120012293. 
  
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies a l’Associació Cultural Art Públic, a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presentin les al·legacions o documents que considerin oportuns, d’acord amb l’article 
48.3 de l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment que, en cas de no 
presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. En cas que la revocació inicial esdevingui definitiva, REDUIR l'import autoritzat 
i disposat de la despesa 2103002082/5, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/91200/48913 del pressupost 2022, per import de 4.860,54 € (quatre mil vuit-
cents seixanta euros i cinquanta-quatre cèntims). 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Associació Cultural Art Públic.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol General d’Actuació entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS) (Exp. núm. 2022/24240).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Consorci BSC-CNS es constitueix com una entitat de dret públic integrada per 

l’Administració general de l’Estat, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la Universitat Politècnica de Catalunya, i creada mitjançant un conveni de 
col·laboració, de data 9 de març de 2015, per a la gestió i promoció de la 
col·laboració científica, tècnica, econòmica i administrativa de les institucions que la 
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integren per a l’equipament i la gestió del BSC-CNS; centre espanyol de 
supercomputació i d’R+D i agent d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació (d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.4 de la Llei 
14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) les infraestructures 
del qual formen part del mapa nacional d’Infraestructures Científiques i Tècniques 
Singulars (ICTS). El BSC-CNS és líder de la supercomputació a Espanya i un 
centre d’investigació multidisciplinària de referència i alberga infraestructures de 
computació d’altres prestacions al servei de tota la comunitat científica i gestiona el 
superordenador “Marenostrum”. 

 
2. El BSC-CNS té com a objectius estratègics investigar, gestionar i transferir 

tecnologia i coneixement a l’àrea de la computació d’altes prestacions (HPC) per tal 
de facilitar el progrés en diversos àmbits científics. Així mateix, el BSC-CNS té com 
a missió promoure la cooperació científica i tècnica tant al sector públic com privat, 
participant activament en l’escenari nacional i internacional de la supercomputació 
per facilitar la transferència de tecnologia a la societat. 

 
3. El BSC-CNS utilitza tècniques d’intel·ligència artificial, big data i processament del 

llenguatge natural per crear models predictius sobre àmbits diversos i per analitzar 
les dades que s’obtenen i el seu impacte. Una de les seves línies d’investigació és 
el treball de dades massives, és a dir, la creació d’eines visuals i algorítmiques per 
analitzar i estudiar grans volums de dades, ajudant a extreure el coneixement de 
fonts complexes i prendre decisions ben informades.  

 
4. De conformitat amb l’article 15 lletra i) dels Estatuts del BSC-CNS, el Director té 

competència per: «Concertar i signar els compromisos necessaris per al 
funcionament del Consorci, dins dels límits que determini el Consell Rector i, en 
especial, signar convenis i instruments de col·laboració amb entitats públiques i 
privades». 

 
5. La Diputació de Barcelona és una entitat local territorial, l’autonomia de la qual està 

garantida constitucionalment i té, entre altres, com a competències bàsiques, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu àmbit 
territorial, en especial els de menor capacitat econòmica i de gestió, així com la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial, d’acord amb allò previst a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 
6. La Diputació de Barcelona té la voluntat de crear un Centre Internacional per a la 

Innovació en els Serveis Públics (CIISP) que treballi en la intersecció de la ciència, 
tecnologia, empresa i Administració Pública i que, a través d’aliances nacionals i 
internacionals amb centres d’investigació, empreses i startups, elabori productes 
que, emprant, la Intel·ligència Artificial, el Big Data i altres recursos tecnològics 
innovadors, millorin els serveis i la gestió pública en àmbits com ara la salut pública, 
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els serveis a les persones, el medi ambient o la transformació de l’Administració 
Pública.  

 
7. Les parts estan interessades a formalitzar un Protocol General d’Actuació (PGA) 

com a mera expressió de voluntats per tal d’impulsar l’ús de les més avançades 
tecnologies digitals per a l’avaluació, disseny i millora dels serveis públics. Aquest 
Protocol General d’Actuació es basa en les capacitats científiques i tecnològiques 
del BSC-CNS, úniques a nivell estatal i europeu, i en la densitat de coneixement de 
la Diputació de Barcelona pel que fa als serveis que presten als ajuntaments de la 
seva província i les seves possibilitats i oportunitats de millora d’aquests serveis.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
2. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
3. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa el punt 1 
de l’apartat 3.4.k) de la Refosa 1/2022, 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 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. APROVAR el Protocol General d’Actuació entre el Consorci Barcelona 
Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i la 
Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIÓ ENTRE EL CONSORCI BARCELONA 
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

INTERVENEN 
 
D’una banda, el Dr. Mateo Valero Cortés, com a Director del CONSORCI BARCELONA 
SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (d’ara 
endavant, BSC-CNS) amb CIF S0800099D i domicili al C/Jordi Girona 31, 08034, 
Barcelona, càrrec que ostenta virtut de la renovació del seu nomenament pel Consell Rector 
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del BSC-CNS a la reunió celebrada el dia 17 de desembre de 2019, i en virtut de les 
competències atribuïdes al Director a l’article 15.i) dels Estatuts d’aquest Consorci. 
 
I d’altra banda, en representació de la Diputació de Barcelona, la Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida per Decret núm. 8966 de 
23 de juliol de 2019. 
 
Assistida per la secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Anomenades d’ara endavant «les parts», i reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i 
plens poders per formalitzar el present Protocol General d’Actuació (d’ara endavant, el 
“PGA” o “protocol”) 
 

MANIFESTEN 
 
1. El Consorci BSC-CNS es constitueix com una entitat de dret públic integrada per 

l’Administració general de l’Estat, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per 
la Universitat Politècnica de Catalunya, i creada mitjançant un conveni de col·laboració, 
de data 9 de març de 2015, per a la gestió i promoció de la col·laboració científica, 
tècnica, econòmica i administrativa de les institucions que la integren per a l’equipament i 
la gestió del BSC-CNS; centre espanyol de supercomputació i d’R+D i agent d’execució 
del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 3.4 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) les 
infraestructures del qual formen part del mapa nacional d’Infraestructures Científiques i 
Tècniques Singulars (ICTS). El BSC-CNS és líder de la supercomputació a Espanya i un 
centre d’investigació multidisciplinària de referència i alberga infraestructures de 
computació d’altres prestacions al servei de tota la comunitat científica i gestiona el 
superordinador “Marenostrum”. 

 
2. El BSC-CNS té com a objectius estratègics investigar, gestionar i transferir tecnologia i 

coneixement a l’àrea de la computació d’altes prestacions (HPC) per tal de facilitar el 
progrés en diversos àmbits científics. Així mateix, el BSC-CNS té com a missió promoure 
la cooperació científica i tècnica tant al sector públic com privat, participant activament en 
l’escenari nacional i internacional de la supercomputació per facilitar la transferència de 
tecnologia a la societat. 

 
3. El BSC-CNS utilitza tècniques d’intel·ligència artificial, big data i processament del 

llenguatge natural per crear models predictius sobre àmbits diversos i per analitzar les 
dades que s’obtenen i el seu impacte. Una de les seves línies d’investigació és el treball 
de dades massives, és a dir, la creació d’eines visuals i algorítmiques per analitzar i 
estudiar grans volums de dades, ajudant a extreure el coneixement de fonts complexes i 
prendre decisions ben informades.  

 
4. De conformitat amb l’article 15 lletra i) dels Estatuts del BSC-CNS, el Director té 

competència per: «Concertar i signar els compromisos necessaris per al funcionament 
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del Consorci, dins dels límits que determini el Consell Rector i, en especial, signar 
convenis i instruments de col·laboració amb entitats públiques i privades». 

 
5. La Diputació de Barcelona és una entitat local territorial, l’autonomia de la qual està 

garantida constitucionalment i té, entre altres, com a competències bàsiques, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu àmbit 
territorial, en especial els de menor capacitat econòmica i de gestió, així com la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el 
territori provincial, d’acord amb allò previst a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.  

 
6. La Diputació de Barcelona té la voluntat de crear un Centre Internacional per a la 

Innovació en els Serveis Públics (CIISP) que treballi en la intersecció de la ciència, 
tecnologia, empresa i Administració Pública i que, a través d’aliances nacionals i 
internacionals amb centres d’investigació, empreses i startups, elabori productes que, 
emprant, la Intel·ligència Artificial, el Big Data i altres recursos tecnològics innovadors, 
millorin els serveis i la gestió pública en àmbits com ara la salut pública, els serveis a les 
persones, el medi ambient o la transformació de l’Administració Pública.  

 
7. Les parts estan interessades a formalitzar un Protocol General d’Actuació (PGA) com a 

mera expressió de voluntats per tal d’impulsar l’ús de les més avançades tecnologies 
digitals per a l’avaluació, disseny i millora dels serveis públics. Aquest Protocol General 
d’Actuació es basa en les capacitats científiques i tecnològiques del BSC-CNS, úniques 
a nivell estatal i europeu, i en la densitat de coneixement de la Diputació de Barcelona 
pel que fa als serveis que presten als ajuntaments de la seva província i les seves 
possibilitats i oportunitats de millora d’aquests serveis.  

 
8. Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts en la representació que ostenten es 

reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient per subscriure aquest protocol, de 
conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA. OBJECTE 
 
1.1 Aquest Protocol General d’Actuació té com a objectiu establir el marc de col·laboració 
cientificotècnica entre les parts per desenvolupar – de forma conjunta i coordinada – 
projectes en matèria d’intel·ligència artificial, supercomputació, gestió de dades i altres 
matèries tecnològiques innovadores amb la finalitat d’elaborar eines que millorin els serveis 
públics. 
 
1.2 Les parts subscriuran convenis específics o els instruments jurídics pertinents per 
desenvolupar els projectes que es recullin en els àmbits de la clàusula 2 d’aquest protocol. 
En els convenis específics es regularan els drets, obligacions i compromisos de les parts.  
 
1.3 La formalització del present Protocol General d’Actuació no implica compromisos jurídics 
concrets i exigibles ni, en cap cas, obligacions per a les parts.  
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SEGONA. ÀMBIT DE COL·LABORACIÓ 
 
La col·laboració entre les parts inclourà els següents àmbits:   

 
1) Facilitar la utilització de les eines d’intel·ligència artificial de què disposa el BSC-CNS per 

a processar dades de manera estructurada per tal de ser tractats en sistemes 
computacionals d’altes prestacions.  

2) Facilitar l’accés a les dades de la Diputació de Barcelona que siguin necessàries per a 
cada projecte. 

3) Impulsar l’ús de les eines tecnològiques per a l’anàlisi de dades. 
4) Promoure espais d’anàlisi del coneixement a partir del treball amb dades massives 

mitjançant l’ús d’eines tecnològiques. 
5) Fomentar accions de formació i recerca de dades mitjançant l’ús d’eines tecnològiques. 
 
TERCERA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una comissió de seguiment formada per dos (2) representants de cadascuna 
de les parts, a fi d’impulsar les activitats de col·laboració previstes a la clàusula segona del 
protocol, fomentar convenis o acords específics, interpretar el contingut del protocol i 
resoldre les qüestions litigioses que poguessin sorgir a aquest efecte. 
 
La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any i també sempre que una part ho sol·liciti.  
 
Integren aquesta comissió de seguiment:  
 
Per part del Consorci BSC-CNS: 
 

 El director associat o persona en qui delegui 

 El gerent o persona en qui delegui 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

 El coordinador general o persona en qui delegui  

 El comissionat del Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics o 
persona en qui delegui  

 
QUARTA. DURADA 
 
Aquest protocol entrarà en vigor a la data del darrer signant via electrònica i tindrà una 
durada de quatre (4) anys, que podrà ser prorrogada de forma expressa per un període 
igual de quatre (4) anys, a partir de la data de finalització, llevat que una de les parts 
comuniqui a l’altra per escrit i amb preavís d’un (1) mes d’antelació, la seva intenció de 
donar-lo per conclòs. 
 
CINQUENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Les parts es comprometen a complir les normes de propietat intel·lectual previstes a la Llei 
de Patrimoni de l’Estat i el seu Reglament de desenvolupament, la Llei 21/2014, de 4 de 
novembre de propietat intel·lectual, la Llei de la ciència i la Llei d’economia sostenible.  
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SISENA. CONFIDENCIALITAT 
 
6.1 La informació confidencial serà tractada de forma confidencial per la part receptora, els 
seus treballadors i col·laboradors i no serà revelada, totalment o parcialment, sense el 
consentiment previ i per escrit de la part emissora. 
 
6.2 La part receptora adoptarà les mesures necessàries per evitar que tercers no autoritzats 
puguin accedir a la informació confidencial i també limitarà l’accés a la informació 
confidencial als treballadors o col·laboradors que accedeixin a aquesta informació a l’hora 
d’executar projectes. Es traslladarà idèntica o anàloga obligació de confidencialitat per a 
aquests treballadors o col·laboradors. La part receptora utilitzarà el mateix grau de diligència 
respecte a la informació confidencial que ella mateixa faria servir per salvaguardar la seva 
pròpia informació confidencial. 
 
6.3 L’obligació de confidencialitat enunciada als apartats anteriors no serà aplicable a la 
informació que: 
 

1) Hagués estat publicada abans de la data d’aquest protocol; 
2) La part receptora ja la conegués amb anterioritat a l’execució del present protocol i 

que no hagués estat adquirida, directament o indirectament, per la part emissora o 
d’una tercera part sotmesa a obligació de confidencialitat; 

3) La part receptora pugui acreditar que l’ha desenvolupada de manera independent o; 
4) S’ha de revelar en compliment d’una ordre de naturalesa judicial o administrativa. En 

aquest cas, la part receptora ho haurà de notificar a la part emissora el més aviat 
possible perquè aquesta pugui adoptar les accions que consideri oportunes. 

 
6.4 La part receptora notificarà a la part emissora tan aviat com tingui coneixement de 
qualsevol ús o divulgació no autoritzada de la informació confidencial. La part receptora 
col·laborarà de manera raonable amb la part emissora per recuperar la informació 
confidencial que s’hagi divulgat en contravenció del que disposa aquest protocol, així com 
per prevenir qualsevol ús o divulgació no autoritzada de la informació confidencial en el 
futur. 
 
6.5 La part receptora s’obliga, a més, a destruir o a tornar a primer requeriment de la part 
emissora tota la documentació lliurada per aquesta. Aquesta devolució no eximeix la part 
receptora de cap altra obligació del present protocol: tota la informació confidencial que 
s’hagi proporcionat seguirà estant subjecta al que disposa aquest protocol. 
 
6.6 Les obligacions de confidencialitat assumides en aquest protocol romandran en vigor 
durant el termini del protocol. No obstant, aquesta obligació persistirà i de manera il·limitada 
en el temps en el cas que aquesta informació encara conservi el caràcter secret i 
confidencial. 
 
6.7 En cas que qualsevol de les parts desitgi publicar qualsevol aspecte d’un projecte, les 
parts han d’acordar quina informació es donarà a conèixer i sota quins termes; tot això 
abans que aquesta informació es faci pública. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SETENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
7.1 De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i, en especial, el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les parts s’obliguen al següent: 
 

1) A tractar les dades personals únicament d’acord amb les instruccions del titular; 
2) A no aplicar o utilitzar les dades personals amb finalitats diferents de les descrites en 

aquest protocol; 
3) A no comunicar les dades personals a tercers ni tan sols per conservar-les; 
4) A implementar les mesures de seguretat que reglamentàriament siguin aplicables 

amb l’objectiu de preservar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades; 
5) A destruir o tornar les dades personals al titular, així com qualsevol suport o 

document en què pugui constar alguna dada que hagi estat objecte de tractament una 
vegada finalitzada l’execució del protocol. 

6) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la 
finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats 
que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà 
d’aplicació allò que es disposa a la normativa d’arxius i documentació. En qualsevol 
cas, les dades personals podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu 
d’interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques. 

 
7.2 El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per a la consecució del 
protocol. En aquest sentit, el tractament esmentat és necessari per al compliment d’una 
missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que van ser concedits al 
responsable del tractament. No es preveu la cessió de dades o transferències internacionals 
de dades de caràcter personal. 
 
7.3 Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present protocol 
de les persones representants així com de les persones de contacte que sigui necessari 
tractar per a la seva execució són cadascuna de les parts signatàries. Les dades de 
contacte dels responsables del tractament són les següents: 
 

 BSC-CNS : (adreça) i adreça de correu electrònic dpo@bsc.es 

 Diputació de Barcelona Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona i adreça de 
correu electrònic dsscg.sic@diba.cat 

 
Les persones titulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la rectificació, la 
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable 
del tractament, a les adreces indicades anteriorment. Si consideren que els seus drets no 
s’han atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de protecció de dades de les parts 
signatàries: 
 

 BSC-CNS: (...) i adreça de correu electrònic: dpo@bsc.es 

 Diputació de Barcelona: Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona i la bústia del 
delegat de protecció de dades és: dpd@diba.cat.  
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7.4 Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en particular a l’Estat 
membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, 
en cas que considerés que el tractament de les seves dades personals infringeix la 
LOPDGDD o el RGPD. 
 
VUITENA. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL 
 
Aquest Protocol pot ser modificat per imperatiu legal o per mutu acord entre les parts. Les 
modificacions s’han de recollir en un annex que les parts han de signar i s’han d’adjuntar a 
aquest protocol com a part integrant. 
 
NOVENA. EXTINCIÓ DEL PROTOCOL 
 
Aquest protocol podrà ser resolt, en qualsevol moment de la seva vigència, per mutu acord 
o mitjançant renúncia unilateral d’una de les parts notificada de forma fefaent i formulada 
amb el preavís de tres (3) mesos respecte de la data d’extinció desitjada. La resolució 
d’aquest protocol no afectarà el desenvolupament dels projectes l’execució dels quals ja 
s’hagi acordat amb anterioritat ni la continuïtat dels projectes que estiguin en marxa o en 
fase d’execució. 

 
DESENA. RÈGIM JURÍDIC DEL PROTOCOL 
 
10.1 Aquest protocol té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en virtut del que disposa l’article 47.1 de la Llei 
esmentada. 
 
10.2 Aquest protocol és una mera declaració d’intencions entre les parts que expressen la 
voluntat d’actuar en la consecució d’un objectiu comú i en cap cas suposa la formalització 
de compromisos jurídics concrets i exigibles. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest Protocol General d’Actuació mitjançant 
signatura electrònica.” 
 

Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci Barcelona Supercomputing 
Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment les revocacions totals o parcials de diverses subvencions 
concedides en el marc de la convocatòria 12363/2021, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2021 (Exp. núm. 2021/2823).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 15 de juliol de 
2021, va aprovar per acord núm. 418, la concessió de diverses subvencions en el 
marc de la convocatòria 12363/2021, per un import de 294.513,60 € (dos-cents 
noranta-quatre mil cinc-cents tretze euros amb seixanta cèntims).  

 
2. En aquest acord de concessió, a les entitats següents se’ls va atorgar una 

subvenció de l’Àrea de Presidència pels projectes i imports que es detallen: 
 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 

G66491309 
Club de Futbol Sala Platense 
Vilanova i la Geltrú 

1r. Vilanova Futsal Cup 1.940,00 € 

G67175778 Club Futbol Sala Sitges 1r. Sitges Base Futsal Cup 1.990,00 € 

G08480907 Club de Tennis Canet 1971 
50è. Aniversari Club Tennis Canet 1971 - 
Creació Torneig Femení 

1.500,00 € 

G66055286 
Fund. Especial Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

Exposició "110è. Aniversari de l'Espai 
Cultura: d'Escola Industrial a Centre 
Cultural" 

4.500,00 € 

R5800303I 
Parròquia Sant Genís Vilassar de 
Dalt 

Ajuts bàsics per a famílies vulnerables amb 
risc d'exclusió social 

3.175,00 € 

 
3. D’acord amb la base 17 de la convocatòria aprovada per acord de la Junta de 

Govern número 105/2021 de data 25 de març de 2021, relativa a la 
subcontractació, es determina que no s’admetrà la subcontractació. 

 
4. La base 19 de la convocatòria, relativa al termini, forma i lloc de justificació, 

especifica que “[les entitats que] finalitzin l’activitat subvencionada fins al 31 de 
desembre de 2021, hauran de presentar la justificació final de l’activitat entre el 10 
de gener i el 31 de març de 2022”. 

 
5. D’acord amb la base 20.2 de la convocatòria, “Si un cop finalitzat el termini de 

presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat”. 

 
6. L’article 19.3 de la Llei general de subvencions determina que “L'import de les 

subvencions en cap cas pot ser d'una quantia tal que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost 
de l'activitat subvencionada”. 

 
7. L’article 48 b) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona determina que la Diputació pot revocar totalment o parcialment la 
subvenció concedida en el cas que el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa 
actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la de la Diputació de Barcelona superin el cost total de l’obra 
o de l’activitat subvencionada o el percentatge fixat en la convocatòria. 
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8. El Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la Geltrú, el Club Futbol Sala Sitges i el 
Club de Tennis Canet 1971 no van presentar el compte justificatiu en les dates 
establertes i per aquest motiu, en data 5 d’abril de 2022, es va posar a disposició 
de les entitats un requeriment formal per tal que, en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de la recepció del requeriment, 
presentessin el compte justificatiu simplificat, amb l’advertiment que, passat 
aquest termini sense l’aportació de la documentació corresponent, es procediria a 
la revocació de la subvenció. Passat el termini atorgat, cap de les tres entitas no 
presenta cap documentació, per la qual cosa es proposa aprovar inicialment la 
revocació total de les subvencions atorgades. L’import de les revocacions 
esmentades és de 5.430 € (cinc mil quatre-cents trenta euros) corresponents al 
sumatori de 1.940 € del Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la Geltrú, 1.990 € 
del Club Futbol Sala Sitges i 1.500 € del Club de Tennis Canet 1971. 

 
9. La Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 va presentar el compte 

justificatiu en les dates establertes. La revisió tècnica de la despesa presentada 
evidencia que l’entitat va subcontractar la totalitat de l’activitat subvencionada ja 
que l’objecte de la subvenció i la factura justificativa que presenten, són 
coincidents. El compte justificatiu determina un cost final de l’activitat 
d’11.533,35 € en una factura de Trànsit Projectes SL, pel concepte “Comissariat, 
producció, disseny i muntatge de l’exposició 110 aniversari de l’edifici de l’Escola 
Industrial” per un import de 11.533,35 €. Atès que la base 17 de la convocatòria no 
permet la subcontractació, es proposa aprovar inicialment la revocació total de la 
subvenció atorgada per import de 4.500 €.  

 
10. La Parròquia Sant Genís de Vilassar de Dalt va presentar el 14 de febrer de 2022 

dins el termini establert, la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció atorgada mitjançant compte justificatiu simplificat. En el compte 
justificatiu presentat, l’entitat declara un cost final de l’activitat de 10.630 € i uns 
ingressos de 10.688 €, per tant estaríem en un supòsit de sobrefinançament.  
 
D’acord amb l’informe favorable de pagament de data 28 de març de 2022 que 
consta a l’expedient 2021/8888, dels 3.175 € atorgats, es va fer efectiu un 
pagament de 3.117 € i, per tant, es proposa aprovar inicialment la revocació 
parcial de la subvenció atorgada per import de 58 €. 
 

11. L’import total de les revocacions esmentades anteriorment és de 9.988 € (nou mil 
nou-cents vuitanta-vuit euros) 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions 

(LGS) assenyala l’obligació del/a beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan 
concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de 
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l’activitat i el compliment de la finalitat que es determini de la concessió de la 
subvenció. 
 

2. L’article 19.3 de la LGS determina que l'import de les subvencions en cap cas pot 
ser d'una quantia tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada. 

 
3. L’article 29 de la LGS, i l’article 68 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat 

pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sobre la subcontratació de les activitats 
subvencionades pels beneficiaris, així com la base 17 de la convocatòria, pel que fa 
a la prohibició de subcontractar. 

 
4. L’article 30.8 de la LGS estableix que l'incompliment de l'obligació de justificar la 

subvenció en els termes que estableix el capítol IV o el fet que la justificació sigui 
insuficient comporta el reintegrament en les condicions que preveu l'article 37 de la 
LGS. 

 
5. L’article 48 de 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 pel que fa als supòsits de 
revocació de les subvencions. 

 
6. La convocatòria 12363/2021 que incorpora les bases específiques, per a 

l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, 
per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local- any 
2021, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 25 de març de 2021 
per acord número 105/2021.  

 
7. L’acord 418/2021 aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària de 15 de juliol 

de 2021, pel qual s’aprova la concessió de diverses subvencions en el marc 
d’aquesta convocatòria, per un import de 294.513,60 €.  

 
8. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment la revocació total de les subvencions següents, pels 
motius i imports que s’exposen: 
 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT A 
REVOCAR 

MOTIU 

G66055286 
Fund. Especial Antiga 
Caixa Sabadell 1859 

Exposició "110è. Aniversari de 
l'Espai Cultura: d'Escola Industrial 
a Centre Cultural" 

4.500,00 € 
Incompliment base 17 de la 
convocatòria 12363/2021 

G66491309 
Club de Futbol Sala 
Platense Vilanova i la 
Geltrú 

1r. Vilanova Futsal Cup 1.940,00 € 
Base 20.2 de la convocatòria 
12363/2021 

G67175778 Club Futbol Sala Sitges 1r. Sitges Base Futsal Cup 1.990,00 € 
Base 20.2 de la convocatòria 
12363/2021 

G08480907 
Club de Tennis Canet 
1971 

50è. Aniversari Club Tennis 
Canet 1971 - Creació Torneig 
Femení 

1.500,00 € 
Base 20.2 de la convocatòria 
12363/2021 

 
Segon. APROVAR inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a la 
Parròquia Sant Genís Vilassar de Dalt, amb NIF R5800303I, per import de 58 € 
(cinquanta-vuit euros) per sobrefinançament de l’activitat, d’acord amb la Llei general 
de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies a les cinc entitats objecte de 
revocacions i relacionades al punt dos de la part expositiva, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentin les 
al·legacions o documents que considerin oportuns, d’acord amb l’article 48.3 de 
l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment que, en cas de no presentar 
cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva. 
 
Quart. En cas que la revocació inicial esdevingui definitiva, REDUIR l’autorització i 
disposició de les despeses que es relacionen a continuació relatives als imports 
revocats que ascendeixen a un total de 9.988 € (nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23101/48903, del pressupost de 
2022. 
 

NIF ENTITAT 
IMPORT A 
REVOCAR 

NUM. OP. 
COMPTABLE 

G66491309 
Club de Futbol Sala Platense Vilanova i 
la Geltrú 

1.940,00 € 2103002331/43 

G67175778 Club Futbol Sala Sitges 1.990,00 € 2103002331/36 

G08480907 Club de Tennis Canet 1971 1.500,00 € 2103002331/40 

G66055286 
Fund. Especial Antiga Caixa Sabadell 
1859 

4.500,00 € 
2103002331/52 

R5800303I Parròquia Sant Genís Vilassar de Dalt 58,00 € 2103002331/46 
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Cinquè. NOTIFICAR la present resolució als interessats, en la part que els afecta.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir el 
saldo del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona destinat a la coedició de les 
publicacions derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (Exp. núm. 2022/3059).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. En sessió de 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern va aprovar l’acord número 

72, que recollia la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, per a la coedició de 
les publicacions derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. 

  
2. L’acord segon d’aquest dictamen recollia que l’import a retenir per a l’exercici 

d’enguany és de 40.000 €.  
  
3. Així mateix, el pacte segon del conveni assenyalava els compromisos a assumir per 

les parts:  
 

Per part del CCCB es comprometia a assumir les despeses derivades de l’obtenció 
dels originals de text i d’imatge dels autors que formen part de l’exposició, la 
traducció i correcció de textos i drets de propietat intel·lectual de cadascuna de les 
publicacions a editar. Segons aquest pacte, les despeses equivalien a 
aproximadament el 28 % de les despeses globals per a coedició i publicació de 
cada exposició.  
  
Per part de la Diputació de Barcelona es comprometia a assumir les despeses 
derivades del disseny, la maquetació, la impressió i la distribució de cadascuna de 
les publicacions a coeditar, que equivalien, aproximadament, al 72 % de les 
despeses globals de la coedició i distribució de la publicació de cada exposició. 

 
4. El pacte tercer del conveni establia que la Comissió de seguiment seria 

l’encarregada de dur a terme l’execució i el seguiment d’aquest conveni.  
 
En aquest sentit i relatiu a la contractació, la Comissió, reunida el 22 de març de 
2022, fa referència, entre d’altres coses, a què la previsió de tiratge és de 900 
exemplars de cada catàleg. És a dir 900 del catàleg en català i 900 del catàleg en 
castellà. Total: 1.800 exemplars. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En una reunió posterior de la Comissió de seguiment, de 4 de novembre de 2022, 
es concreta que la Diputació ha assumit les despeses derivades del disseny, la 
maquetació, la impressió de 900 exemplars per cada catàleg i la distribució, i que 
aquest cost ascendeix a un total de 19.532,84 €. També assenyala que per a l’any 
2022 aquest conveni ja no suposarà cap altra despesa per a la Diputació.  

 
5. Conseqüentment i derivat de les actuacions esmentades anteriorment, la despesa 

que ha d’assumir la corporació per a aquest conveni té un cost total de 19.532,84 €. 
En tant que la Comissió de seguiment expressa que no hi ha prevista cap altra 
despesa que hagi de ser assumida per la Diputació de Barcelona per al 2022, es 
proposa la reducció de l’import restant i retingut, que és de 20.467,16 € (vint mil 
quatre-cents seixanta-set euros i setze cèntims), per a aquesta anualitat.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic en relació amb els convenis. 
    
2. La base 25a d’execució del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 

l’any 2022. 
 
3. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa el punt 3 
de l’apartat 3.4.k) 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: 
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en 20.467,16 € (vint mil quatre-cents seixanta-set euros i setze 
cèntims) l’import retingut per dictamen de Junta de Govern número 72, en sessió de 24 
de febrer de 2022, amb càrrec a la partida G/11020/92050/24000, d’acord amb els 
motius adduïts en la part expositiva.  
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la modificació dels terminis i altres ajustos aprovats per la 
Generalitat de Catalunya, en relació amb els ajuts inclosos en la Línia de suport 
per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020 "Eixos prioritaris 4 i 6" i "Projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT)", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" (Exp. núm. 2018/0014831).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 27 de 

setembre de 2018, la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens 
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 
6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i el seu règim 
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (dictamen amb 
número de registre 387/18), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 2 d’octubre de 2018, en relació amb la primera convocatòria “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i amb la primera convocatòria “Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT)” aprovades, respectivament, a través de l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016) i de 
l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016). 

 
2. Mitjançant la citada línia de suport, la Diputació de Barcelona finança fins a un 

màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en 
el marc de les dues convocatòries esmentades, en favor dels ens locals del seu 
àmbit territorial. 

 
3. Posteriorment, i pel mateix òrgan, en sessió de 31 de gener de 2019 (dictamen amb 

núm. de registre 19/19), es va resoldre la concessió dels ajuts, d’acord amb 
l’informe emès per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, acord que va ser 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2019. 

 
4. Amb posterioritat a l’atorgament dels ajuts, s’han produït diverses renúncies d’ens 

locals destinataris, atenent a la dificultat d’executar els projectes cofinançats: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental (actuació “Turisme sostenible baix Montseny”); 
la de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort (actuació “Vi de tina: unint 
innovació i patrimoni en el sector vitivinícola”) i la de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (actuació “Penedès sostenible i saludable”). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

I. Mesures de flexibilització adoptades per la Generalitat de Catalunya en relació 
amb la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” durant l’anualitat 2020: 

 
1. Amb motiu de la COVID-19, les corporacions locals es van veure en la necessitat 

de prioritzar la seva activitat en el compliment de les directrius i limitacions 
derivades de l’estat d’alarma aprovat pel Govern de l’Estat. Aquesta situació va 
provocar la necessitat d’ampliar els terminis de sol·licitud de pròrroga i d’execució 
de les actuacions afectades. 

 
2. Per aquest motiu, i prèvia la sol·licitud dels ens locals, des de la Generalitat de 

Catalunya es varen aprovar sengles resolucions de la Consellera de la Presidència 
de data 19/06/20 per donar viabilitat màxima a les operacions cofinançades en el 
marc del FEDER 2014-2020 i que es van veure afectades pel context generat per la 
COVID-19. Ambdues resolucions van aprovar l’ampliació dels terminis d’execució i 
de justificació d’actuacions relatives a les primeres convocatòries dels Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i dels Eixos Prioritaris 4 i 6; 
resolucions que es van comunicar a la Diputació de Barcelona com a administració 
cofinançadora d’aquests ajuts. 

 
3. Concretament, les mesures de flexibilització aprovades per la Generalitat de 

Catalunya s’articulaven de la manera següent: 
 

a) El termini d’execució, sense pròrroga, s’ampliava fins al 31 de desembre de 
2021. 

b) El termini de sol·licitud de pròrroga, només per a les entitat locals que havien 
executat i pagat un mínim del 70 % de l’operació, s’ampliava fins al 30 de 
novembre de 2021. 

c) El termini de justificació, sense pròrroga, s’ampliava fins al 31 de gener de 2022. 
 

II. Mesures de flexibilització en el règim regulador de la Línia de suport per a 
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020, en relació amb la primera convocatòria “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT)”, adoptades per part de la Diputació de Barcelona durant l’anualitat 
2020: 
 

1. D’acord amb el règim regulador dels ajuts aprovats per la Diputació de Barcelona, 
per tal que es pogués fer efectiva la bestreta prevista per al 2020, l’ens local havia 
de justificar despesa per un volum que permetés mantenir el percentatge de 
cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import corresponent a 
l’anualitat 2019 i pagat per avançat. Això es va traduir en un volum de justificació de 
despeses de, com a mínim, un import que va equivaler a l’import avançat multiplicat 
per 4.  
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2. D’acord amb les dades incloses en l’informe emès per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de 21 d’octubre de 2020, si bé hi havia ens locals que havien 
tramès a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses verificades per la 
Generalitat de Catalunya, en els termes que estableix l’article 22 del règim 
regulador, ho havien fet per imports que no assolien la quantitat pagada per 
bestreta al 2019. A data de l’emissió del referit informe, cap dels ens locals 
beneficiaris dels ajuts tenia despesa verificada suficient per poder rebre la bestreta 
prevista per al 2020. 
 

3. D’acord amb la informació tramesa per part dels mateixos ens locals destinataris 
dels ajuts, es van detectar les següents problemàtiques en l’execució dels ajuts 
cofinançats per la Diputació: 

 
a) Els ens locals executors dels Eixos prioritaris 4 i 6, així com les entitats 

beneficiàries del PECT es trobaven en la situació que havien d’avançar la 
despesa sense un horitzó temporal de pagament de les despeses realitzades. 
En molts casos, les despeses havien estat executades des de l’anualitat 2018 i 
no totes havien estat verificades. Per part de la Diputació de Barcelona, els ens 
locals destinataris havien comptat amb el pagament per bestreta de l’anualitat 
2019 dels ajuts. 

b) El cobrament de la bestreta de la Diputació prevista per al 2020 anava lligat a 
que la DGAL verifiqués definitivament les despeses executades, d’acord amb el 
sistema de justificació aprovat. Aquesta situació va provocar que els ens locals 
no poguessin remetre a la Diputació la corresponent justificació de despeses de 
la bestreta de 2019 fins que no tinguessin les verificacions emeses per la 
Generalitat de Catalunya. 

 
4. Davant la fixació de nous terminis d’execució i de justificació per part de la 

Generalitat de Catalunya, des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona es va sol·licitar a les intervencions dels ajuntaments i 
consells comarcals beneficiaris que informessin les dades relatives a les despeses 
que havien estat verificades, els imports que havien estat justificats dins cada 
anualitat a la Generalitat de Catalunya, i, en darrer terme, l’import de la despesa 
que es preveia justificar dins cada anualitat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de que des de la Diputació es poguessin 
efectuar els ajustos en els terminis d’execució i de justificació i la resta 
d’adequacions en el règim regulador dels ajuts, necessaris per garantir la viabilitat 
dels projectes cofinançats, viabilitat que havia de venir condicionada sempre al 
manteniment del cofinançament dels ajuts per part dels ajuntaments i consells 
comarcals destinataris i responsables de la seva execució. 

 
5. Atès que calia procedir a adequar els nous terminis d’execució i justificació dels 

ajuts cofinançats als nous terminis aprovats per la Generalitat de Catalunya i davant 
la necessitat de plantejar un sistema de justificació tendent a facilitar la viabilitat i 
l’execució dels projectes cofinançats dins del nou marc temporal, l’adequació del 
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règim regulador dels ajuts es va aprovar per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de 29 d’octubre de 2020 (número de registre 
483/20), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de 
novembre de 2020, en el sentit que es recull a continuació: 
a) Modificació de l’article 20 del règim regulador relatiu als terminis d’execució, 

adequant-lo al criteri proposat per la Generalitat de Catalunya. 
b) Modificació de l’article 22 de l’esmentat règim regulador relatiu al sistema de 

pagament. 
c) Adequació del sistema de justificació de despeses, per tal que es permetés als 

ens locals presentar a la Diputació de Barcelona la justificació de les despeses 
presentades a la Generalitat de Catalunya, amb l’establiment d’una fase 
posterior on es justifiquessin aquelles despeses que haguessin estat 
efectivament verificades per la Generalitat de Catalunya.  

d) Inclusió dels ajustos corresponents en el model normalitzat de justificació de 
despeses (E4-001-16) i en el tràmit de justificació de les despeses, s’inclou 
també la possibilitat de justificar despeses presentades davant de la Generalitat 
de Catalunya pendents de verificació definitiva. 

 
D’altra banda, vista l’acceptació de la sol·licitud de pròrroga de 21 mesos per al 
termini d’execució i de justificació de l’operació “El Cafè Nou” de l’Ajuntament de 
Mataró corresponent a Eixos 4 i 6 a través de la resolució de la directora general 
d’Administració Local de data 30/11/2020, es va aprovar per la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en data 18 de desembre de 2020 el decret per a donar 
compte i acceptar la pròrroga del referit ajut corresponent a "Eixos prioritaris 4 i 6" 
de la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats 
pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019", que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de desembre de 2020. 

 
III. Mesures de flexibilització adoptades per la Generalitat de Catalunya en relació 

amb la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” adoptades durant les 
anualitats 2021 i 2022: 

 
1. L’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, modificada per la Resolució de 19 de juny de 

2020 per la qual s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases 
reguladores, aprova les bases reguladores per seleccionar operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6, i obre la convocatòria pública per presentar les 
sol·licituds d'operacions, estableix, en el seu article 2, que les operacions objecte 
d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i 
han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021. Així mateix, estableix 
que es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de 
novembre de 2021, només per a les entitats locals que hagin executat i pagat un 
mínim del 70 % de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que 
s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent i que, en tot cas, el 
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termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 
de desembre de 2023. 

 

2. D’acord amb aquestes previsions, la Generalitat de Catalunya ha adoptat 
resolucions de pròrroga dels terminis d’execució que afecten als ajuts cofinançats 
per la Diputació i estableixen nous terminis amb càrrec a les anualitats 2022 i/o 
2023, en funció de l’estat d’execució de les actuacions. 

 
3. Concretament, les resolucions de les sol·licituds de pròrroga aprovades per la 

Generalitat de Catalunya afecten als ens següents: 
 

 Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud 
de pròrroga presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, al cofinançament 
FEDER Catalunya 2014-2020 per l’operació “Penedès 360º” (GO03-000864), Eix 
6, de data 14 de febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Bages: Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de 
pròrroga de l’operació presentada pel Consell Comarcal del Bages en relació 
amb l’operació “El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i 
econòmica del Bages” (GO03-000865), Eix prioritari 6, de data 10 de febrer de 
2022. 

 

 Consell Comarcal del Berguedà: Resolució de la sol·licitud de pròrroga de 
l’operació “Valorització del patrimoni industrial al Berguedà” (GO03-000782) del 
Consell Comarcal del Berguedà, inclosa en el Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, Eix 6, de data 31 de gener de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Garraf: Resolució d’acceptació de la pròrroga, 
presentada pel Consell Comarcal del Garraf, de l’operació “Garraf: camins, 
patrimoni i natura” (GO03-000842), inclosa en el Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, Eix 6, de data 5 de febrer de 2022. 

 

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Resolució sobre la sol·licitud de 
pròrroga presentada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, al 
cofinançament FEDER Catalunya 2014-2020 per l’operació “Rehabilitació 
energètica de l’edifici B de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” (GO03-
000562), Eix 4, de data 15 de novembre de 2021. 

 

 Ajuntament de Manresa: Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació 
“Projecte Manresa 2022: arribada del camí ignasià” (GO03-000328) de 
l’Ajuntament de Manresa, inclosa en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020, Eix 6, de data 30 de desembre de 2021. 

 

 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: Resolució d’acceptació sobre la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació presentada per l’Ajuntament de Santa 
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Perpètua de Mogoda en relació amb l’operació “Projecte turístic industrial del 
Vapor Aranyó i el centre d'indústria viva” (GO03-000867), Eix prioritari 6, primera 
convocatòria, de data 25 de gener de 2022.  

 

 Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Resolució sobre la sol·licitud de 
pròrroga presentada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al 
cofinançament FEDER Catalunya 2014-2020 per l’operació “Vinseum: centre 
nacional de la cultura del vi. Fase 2” (GO03-000902), Eix 6, de data 6 de 
desembre de 2021. 

 
4. D’altra banda, la base 21.2 de l’esmentada Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per 

la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats 
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria, preveu que, un cop l'operació hagi 
estat inclosa en la llista d'operacions cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i posteriorment a la petició de l'entitat beneficiària, 
es resoldrà, excepcionalment, de manera motivada la modificació de la memòria i/o 
pressupost o qualsevol altre canvi que es pugui produir en la subvenció, amb 
respecte del contingut i la finalitat de l'operació i el període. La modificació de la 
memòria i/o pressupost només podrà sol·licitar-se per causes degudament 
justificades i amb la sol·licitud prèvia de l'entitat interessada, sempre que les 
modificacions no afectin l'objecte, les condicions, la finalitat i el període d'execució 
de l'operació. No es podran resoldre favorablement les sol·licituds de modificacions 
o incidències que impliquin un canvi en les condicions mitjançant les quals es va 
concedir l'ajut o que suposin un canvi en la puntuació de la valoració dels criteris 
que hagués suposat la no-obtenció o la reducció de l'import de la subvenció. 

 
5. D’acord amb els supòsits establerts per a les modificacions en el pressupost de 

l’operació aprovat subvencionat amb fons FEDER, període 2014-2020, l’entitat 
beneficiària pot sol·licitar la modificació de la seva operació, sempre que les 
variacions respecte de la memòria i el pressupost aprovats consisteixin en un 
increment o disminució d’almenys el 10 % en els conceptes que componen el 
pressupost de l’actuació aprovada i sempre que no representi un increment de la 
despesa elegible aprovada. 

 
6. D’acord amb aquestes previsions, la Generalitat de Catalunya per alguns del 

expedients, ha ajustat la despesa elegible de les actuacions: 
 

 Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Resolució d’acceptació de la modificació 
d’una actuació del projecte Penedès 360º (GO03- 000864) del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 
eix prioritari 6, de data 13 d’octubre de 2021. 

 

 Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Resolució d’acceptació de la modificació 
d’una actuació del projecte Penedès 360º (GO03- 000864) del Consell Comarcal 
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de l’Alt Penedès, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 
eix prioritari 6, de data 21 de gener de 2022.  

 

 Consell Comarcal del Berguedà: Resolució en virtut de la qual s’accepta la 
sol·licitud de renúncia parcial a la subvenció i al cofinançament FEDER 
Catalunya 2014-2020 de l’operació “Valorització del patrimoni industrial al 
Berguedà” (GO03-000782), del projecte del Consell Comarcal del Berguedà, Eix 
6, 1a convocatòria, de data 3 de novembre de 2021. 

 

 Consell Comarcal del Garraf: Resolució sobre la sol·licitud de renúncia parcial 
de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura” (GO03-000842) del Consell 
Comarcal del Garraf, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, eix prioritari 6, de data 21 de gener de 2022. 

 
IV. Mesures de flexibilització adoptades per la Generalitat de Catalunya en relació 

amb la primera convocatòria “Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT)”, durant les anualitats 2021 i 2022: 

 
1. L’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, modificada per la Resolució de 19 de juny de 

2020 per la qual s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases 
reguladores, aprova les bases reguladores per a la selecció de projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i obre la convocatòria pública 
per presentar les sol·licituds d'operacions, estableix, en el seu article 2, que les 
operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 
de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021. 
Així mateix, estableix que es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, 
sempre abans del 30 de novembre de 2021, només per a les entitats locals que 
hagin executat i pagat un mínim del 70 % de l'operació, com a màxim per la meitat 
del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. 
En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les 
pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023. 

 
2. D’acord amb aquestes previsions, la Generalitat de Catalunya ha adoptat 

resolucions de pròrroga dels terminis d’execució que afecten als ajuts cofinançats 
per la Diputació i estableixen nous terminis amb càrrec a les anualitats 2022 i/o 
2023, en funció de l’estat d’execució de les actuacions. 

 
3. Concretament, les resolucions de les sol·licituds de pròrroga aprovades per la 

Generalitat de Catalunya afecten als ens següents: 
 

 Consell Comarcal del Berguedà (Operació “Coordinació PECT”): Resolució 
de la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació PECT”, que forma part del 
projecte “PECT Energia i Forest. Demostració aplicativa de la bioeconomia 
circular en les comarques rurals i de muntanya” (001-P-000462) del Consell 
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Comarcal del Berguedà, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 
25 de gener de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Berguedà (Operació “Model integral de gestió 
forestal sostenible: bioeconomia en comarques forestals”): Resolució de la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Model integral de gestió forestal sostenible: 
bioeconomia en comarques forestals”, que forma part del projecte “PECT 
Energia i Forest. Demostració aplicativa de la bioeconomia circular en les 
comarques rurals i de muntanya” (001-P-000462) del Consell Comarcal del 
Berguedà, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data de 10 de 
febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Berguedà (Operació “Laboratori dels nous usos de la 
fusta”): Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Laboratori dels 
nous usos de la fusta”, que forma part del projecte “PECT Energia i Forest. 
Demostració aplicativa de la bioeconomia circular en les comarques rurals i de 
muntanya” (001-P-000462) del Consell Comarcal del Berguedà, inclòs en el 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 10 de febrer de 2022.  

 

 Consell Comarcal del Garraf (Operació “Envellint”): Resolució d’acceptació 
sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Envellint” de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (GO03-002562) que forma part del projecte 
“Envelliment actiu i saludable i dependència” del Consell Comarcal del Garraf 
(001-P-000622), inclòs en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 25 de gener 
de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Garraf (Operació “Better Aging”): Resolució 
d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Better Aging” del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (GO03-003245) que forma part del 
projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència” del Consell Comarcal del 
Garraf (001-P-000622), inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 3 de 
febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Garraf (Operació “Silver Living Lab”): Resolució 
d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Silver Living Lab” de 
l’EPEL Neàpolis (GO03-003246) que forma part del projecte “Envelliment actiu i 
saludable i dependència” del Consell Comarcal del Garraf (001-P-000622), inclòs 
en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 10 de març de 2022. 
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 Consell Comarcal del Garraf (Operació “Deliverybot”): Resolució 
d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Deliverybot” del 
Instituto de Robótica para la Dependencia (GO03-003263) que forma part del 
projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència” del Consell Comarcal del 
Garraf (001-P-000622), inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 7 de 
febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal del Garraf (Operació “Coordinació del PECT del Garraf): 
Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació 
del PECT del Garraf” del Consell Comarcal del Garraf (GO03-003304) que forma 
part del projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència” del Consell 
Comarcal del Garraf (001-P-000622), inclòs en el Programa operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT), de data 19 de febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Gestió de la innovació (Espai Crea) i 
l’emprenedoria al territori”): Resolució d’acceptació de la sol·licitud de 
pròrroga de l’operació “Gestió de la innovació (Espai Crea) i l’emprenedoria al 
territori” (codi GO03-002066), de l’ens CREACCIÓ, que forma part del projecte 
“Osona Transformació Social” (CODI 001-P-000382) del Consell Comarcal 
d’Osona, inclòs en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 28 de desembre de 
201. 

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Living Lab Alimentari: Crealiment”): 
Resolució d’acceptació de la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Living Lab 
Alimentari: Crealiment” (CODI GO03-002047), de l’ens CREACCIÓ, que forma 
part del projecte “Osona Transformació Social” (CODI 001-P-000382) del Consell 
Comarcal d’Osona, inclòs en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 30 de 
desembre de 2021.  

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Equipaments de recerca i innovació 
en l’àmbit de la salut”): Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga 
de l’operació “Equipaments de recerca i innovació en l’àmbit de la salut” (GO03-
002053), de la Fundació Universitària Balmes, que forma part del projecte 
“Osona Transformació Social” (001-P-000382) del Consell Comarcal d’Osona, 
inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 10 de març de 2022. 

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Gestió sostenible de dejeccions 
ramaderes”): Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de 
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l’operació “Gestió sostenible de dejeccions ramaderes” (GO03-002043), de la 
Fundació Universitària Balmes, que forma part del projecte “Osona 
Transformació Social” (001-P-000382) del Consell Comarcal d’Osona, inclòs en 
el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 7 de febrer de 2022. 

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Gestió de la innovació al sistema 
d’assistència sanitària”): Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga 
de l’operació “Gestió de la innovació al sistema d’assistència sanitària” (GO03-
002055), del Consorci Sanitari de Vic, que forma part del projecte “Osona 
Transformació Social” (001-P-000382) del Consell Comarcal d’Osona, inclòs en 
el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 31 de gener de 2022. 

 

 Consell Comarcal d’Osona (Operació “Gestió de la innovació i 
emprenedoria en entitats del coneixement”): Resolució d’acceptació sobre la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Gestió de la innovació i emprenedoria en 
entitats del coneixement” (GO03-002065), de la Fundació Universitària Balmes, 
que forma part del projecte “Osona Transformació Social” (001-P-000382) del 
Consell Comarcal d’Osona, inclòs en el Programa operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 8 
de febrer. 

 

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Operació “Coordinació PECT”): 
Resolució sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació PECT”, que 
forma part del projecte “L’Hospitalet, Ecosistema Innovador de Salut” (001-P-
000782) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, inclòs en el Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 3 de febrer de 2022.  

 

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Operació “Dinamització 
Ecosistema de Salut a l’Hospitalet de Llobregat”): Resolució sobre la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Dinamització Ecosistema de Salut a 
l’Hospitalet de Llobregat”, que forma part del projecte “L’Hospitalet, Ecosistema 
Innovador de Salut” (001-P-000782) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 3 de febrer de 2022. 

  

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Operació “Somriure a mida 3D”): 
Resolució sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Somriure a mida 3D”, 
que forma part del projecte “L’Hospitalet, Ecosistema Innovador de Salut” (001-
P-000782) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, inclòs en el Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 3 de febrer de 2022. 
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 Ajuntament d’Igualada (Operació “Programa d'impuls de la Indústria 4.0 en 
les indústries del disseny de la comarca de l'Anoia”): Resolució de la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Programa d'impuls de la Indústria 4.0 en les 
indústries del disseny de la comarca de l'Anoia”, que forma part del projecte “Pla 
d'especialització competitiva territorial de les indústries del disseny d'Igualada-
Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423) de l’Ajuntament d’Igualada, inclòs en el 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 8 de març de 2022. 

  

 Ajuntament d’Igualada (Operació “Igualada Fashion & Design Hub”): 
Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Igualada Fashion & Design 
Hub”, que forma part del projecte “Pla d'especialització competitiva territorial de 
les indústries del disseny d'Igualada-Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423) de 
l’Ajuntament d’Igualada, inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-
2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 8 de 
febrer de 2022. 

   

 Ajuntament d’Igualada (Operació “Impuls a la internacionalització de les 
indústries del disseny”): Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació 
“Impuls a la internacionalització de les indústries del disseny”, que forma part del 
projecte “Pla d'especialització competitiva territorial de les indústries del disseny 
d'Igualada-Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423) de l’Ajuntament d’Igualada, 
inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 10 de febrer de 2022.  

 

 Ajuntament d’Igualada (Operació “Coordinació del PECT”): Resolució de la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació del PECT”, que forma part del 
projecte “Pla d'especialització competitiva territorial de les indústries del disseny 
d'Igualada-Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423) de l’Ajuntament d’Igualada, 
inclòs en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 31 de gener de 2022. 

  

 Ajuntament d’Igualada (Operació “Oficina de promoció de capacitats 
industrials per a l’atracció de fabricacions al teixit industrial de la comarca 
de l’Anoia”): Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Oficina de 
promoció de capacitats industrials per a l’atracció de fabricacions al teixit 
industrial de la comarca de l’Anoia”, que forma part del projecte “Pla 
d'especialització competitiva territorial de les indústries del disseny d'Igualada-
Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423) de l’Ajuntament d’Igualada, inclòs en el 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 31 de gener de 2022.  
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 Ajuntament de Mataró (Operació “Coordinació PECT”): Resolució de la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació PECT”, que forma part del 
projecte “Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró 
Maresme” (001-P-000942) de l’Ajuntament de Mataró, inclòs en el Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 3 de febrer de 2022.  

 

 Ajuntament de Mataró (Operació “Reimagine emprenedoria i talent: Impuls 
al talent, l’emprenedoria i la incubació de projectes vinculats al disseny i la 
innovació tèxtil”): Resolució de la sol·licitud de pròrroga de l’operació 
“Reimagine emprenedoria i talent: Impuls al talent, l’emprenedoria i la incubació 
de projectes vinculats al disseny i la innovació tèxtil”, que forma part del projecte 
“Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró Maresme” (001-
P-000942) de l’Ajuntament de Mataró, inclòs en el Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT), de data 5 de febrer de 2022. 

  

 Ajuntament de Sabadell (Operació “Impuls de l'economia circular”): 
Resolució sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Impuls de l'economia 
circular”, que forma part del projecte “VALLÈS INDUSTRIAL: innovació i disseny 
de la indústria europea” (001-P-000562) de l’Ajuntament de Sabadell, inclòs en 
el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 29 de desembre de 2021.  

 

 Ajuntament de Sabadell (Operació “Tecnodisseny”): Resolució de la 
sol·licitud de pròrroga de l’operació “Tecnodisseny” (GO03-002306) que forma 
part del projecte “VALLÈS INDUSTRIAL: innovació i disseny de la indústria 
europea” (001-P-000562), de l’Ajuntament de Sabadell, inclòs en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT). De 8 d’octubre de 2021.  

 

 Ajuntament de Sabadell (Operació “Coordinació”): Resolució d’acceptació de 
la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació” (GO03-002303) que forma 
part del projecte “VALLÈS INDUSTRIAL: innovació i disseny de la indústria 
europea” (001-P-000562) de l’Ajuntament de Sabadell, inclòs en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT), de data 24 de novembre de 2021. 

 

 Ajuntament de Sabadell (Operació “Disseny i innovació en l’envelliment 
actiu”): Resolució d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació 
“Disseny i innovació en l’envelliment actiu”, que forma part del projecte “VALLÈS 
INDUSTRIAL: innovació i disseny de la indústria europea” (001-P-000562) de 
l’Ajuntament de Sabadell, inclòs en el Programa operatiu FEDER Catalunya 
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2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 
10 de febrer de 2022. 

 

 Ajuntament de Sabadell (Operació “Observatori d’intel·ligència 
competitiva”): Resolució d’aprovació de la sol·licitud de pròrroga de l’operació 
“Observatori d’intel·ligència competitiva” (GO03-002304) que forma part del 
projecte “VALLÈS INDUSTRIAL: innovació i disseny de la indústria europea” 
(001-P-000562) de l’Ajuntament de Sabadell, inclòs en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT), de data 17 de setembre de 2021. 

 

 Ajuntament de Terrassa (Operació “T'Activa. Terrassa Activa i Saludable”): 
Resolució sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “T'Activa. Terrassa Activa 
i Saludable”, que forma part del projecte “HEALTH CARE INNOVATION LAB 
Orbital 40” (001-P-000702) de l’Ajuntament de Terrassa, inclòs en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT), de data 7 de desembre de 2022. 

 

 Ajuntament de Terrassa (Operació “Coordinació del PECT Terrassa”): 
Resolució sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Coordinació del PECT 
Terrassa”, que forma part del projecte “HEALTH CARE INNOVATION LAB 
Orbital 40” (001-P-000702) de l’Ajuntament de Terrassa, inclòs en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT), de data 14 de febrer de 2022.  

 

 Ajuntament de Terrassa (Operació “Living Lab Salut”): Resolució 
d’acceptació sobre la sol·licitud de pròrroga de l’operació “Living Lab Salut” de la 
Fundació Leitat (GO03-003534) que forma part del projecte “Health Care 
Innovation Lab Orbital 40” de l’Ajuntament de Terrassa (001-P-000702), inclòs en 
el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 10 de febrer de 2022. 

 
4. D’altra banda, la base 18.2 de l’esmentada Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la 

qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització 
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la convocatòria, preveu que, 
únicament seran admissibles modificacions en els supòsits següents: modificació 
de la despesa d’una o més operacions que afecti més d’un 20 % del pressupost 
entre actuacions dins d’una mateixa operació, sempre que no representi un 
increment de la despesa elegible aprovada per al PECT, a sol·licitud de l’entitat 
representant. Les entitats beneficiàries del PECT no es poden substituir en cap cas. 
Tampoc es poden traspassar els imports concedits entre dues operacions. Tampoc 
es poden resoldre favorablement les sol·licituds de modificacions o incidències que 
suposin una afectació del contingut, la finalitat o el període d'execució del PECT o 
la incorporació de noves actuacions, ni tampoc les que impliquin un canvi en les 
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condicions mitjançant les quals es va concedir l'ajut o que suposin un canvi en la 
puntuació de la valoració dels criteris que hagués suposat la no-obtenció o la 
reducció d'import de la subvenció. 
 

5. D’acord amb aquestes previsions, la Generalitat de Catalunya, per alguns del 
expedients, ha ajustat la despesa elegible de les actuacions: 

 

 Consell Comarcal del Garraf: Resolució sobre la sol·licitud de modificació de 
l’operació “Silver living lab”, que forma part del projecte “Envelliment actiu i 
saludable i dependència” (001-P-000622) del Consell Comarcal del Garraf, inclòs 
en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), de data 11 d’abril de 2022.   

 

 Ajuntament d’Igualada: Resolució sobre la sol·licitud de modificació de 
l’operació “Programa d'impuls de la Indústria 4.0 en les indústries del disseny de 
la comarca de l'Anoia” (GO03-003488), que forma part del projecte “Pla 
d'especialització competitiva territorial de les indústries del disseny d'Igualada-
Anoia (PECT-IDANOIA)” (001-P-000423), de l’Ajuntament d’Igualada, inclòs en 
el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), de data 1 de març de 2022.  

 
V. Mesures de flexibilització que es proposen adoptar per part de la Diputació de 

Barcelona en relació amb la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i 
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”: 

 
1. Davant la fixació de nous terminis d’execució i de les modificacions de la despesa 

elegible per part de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa exposada, 
des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, 
durant el mes de juny de 2022, ha realitzat un procés de recollida d’informació 
relativa a cadascun dels expedients. S’ha sol·licitat als ajuntaments i consells 
comarcals beneficiaris la informació relativa a l’estat de situació de l’actuació, 
d’acord amb les darreres resolucions de la Generalitat de Catalunya de pròrroga i/o 
de modificació de la despesa elegible, així com la informació relativa a l’estat 
d’execució de l’actuació. Les dades demanades són les següents: 
 

a) Despesa elegible inicial aprovada per la Generalitat de Catalunya, import reduït i 
import de la despesa elegible actual per capítols de despesa. 

b) Import justificat i verificat a la Generalitat de Catalunya, import justificat i no 
verificat a la Generalitat de Catalunya i l’import pendent de justificar a la 
Generalitat de Catalunya, per capítols. 

c) Nous terminis d’execució de les actuacions prorrogades i indicació de les 
actuacions no prorrogades. 

d) Import de la despesa que es preveu executar durant els anys 2022 i 2023, en 
cas de pròrroga, per capítols. 
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2. L’objectiu de la demanda de la informació als ens locals ha estat doble: 
 

a) Conèixer l’estat d’execució real de les actuacions cofinançades així com les 
possibles modificacions que s’han produït a la despesa elegible inicial. 

b) Constatar si els ens locals estan en disposició de justificar despesa per un volum 
suficient que permeti abonar la bestreta prevista per la segona anualitat, d’acord 
amb els termes que estableix el règim regulador. 

 
3. Del retorn de la informació sol·licitada als ens locals, es poden constatar els 

aspectes següents: 
 

a) Tots els ens locals destinataris han executat despesa en relació amb les 
actuacions cofinançades.  

b) En tots els casos, la despesa executada i pendent de verificació sobrepassa un 
volum de despesa executada equivalent a l’import avançat per bestreta per part 
de la Diputació de Barcelona multiplicat per 4, fet que comporta en alguns casos 
el pagament per avançat del 100 % de l’import de la segona anualitat.  

c) En alguns casos, ha d’ajustar-se la distribució de l’ajut amb càrrec als capítols 
pressupostaris 4 i 7 d’acord amb l’article 22 de l’acord aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 29 d’octubre de 2020 
(dictamen amb número de registre 483/20), publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 3 de novembre de 2020 d’adequació del règim 
regulador dels ajuts aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en sessió de 27 de setembre de 2018, (dictamen amb número de registre 
387/18), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 
d’octubre de 2018. 

 
4. Un cop aprovades aquestes pròrrogues i les modificacions de la despesa elegible 

per part de la Generalitat de Catalunya, s'evidencia la necessitat de consignació 
pressupostària per fer front als pagaments pendents d’efectuar. Es per aquest motiu 
que s’ha tramitat la corresponent modificació de crèdit per tal de poder fer front als 
imports pendents de pagament dels ajuts relatius a crèdits 2019 i 2020, que no van 
ser incorporats al pressupost de l’any 2022. D’altra banda, cal procedir a aprovar 
reintegraments derivats de la reducció de la despesa elegible d’algunes actuacions 
per part de la Generalitat de Catalunya i del reajustament de la despesa entre 
capítols pressupostaris de despesa en relació amb els pagaments efectuats per 
avançat que s’indiquen en els acords segon, tercer, quart i cinquè del present 
dictamen.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 62, de 28 de maig de 2020, pel 

qual s’aprova el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i el seu Protocol general. (Disposició transitòria primera. Pla 
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Xarxa de Governs Locals 2016-2019 “El Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
s’entén subsistent en relació amb les actuacions iniciades durant la seva vigència.”) 
 

2. Acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 170, de 30 de setembre de 2021, 
pel qual s’aprova l’acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de 
l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 14 d’octubre de 2021. 

 
3. L’adopció d’aquest acte, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm.1/2022 

aprovada per Decret núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022, és competència de la Junta 
de Govern, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, respecte la creació 
d’instruments i espais de cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa de 
Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals. 

 
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. PRENDRE CONEIXEMENT de la modificació dels terminis d’execució 
aprovada per la Generalitat de Catalunya mitjançant les resolucions del secretari de 
Governs Locals i de Relacions amb l’Aran en relació amb les operacions dels 
Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i amb les operacions dels 
Eixos prioritaris 4 i 6 corresponents als ajuts cofinançats de la Línia de suport per a 
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu 
FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que 
s’inclouen a la part expositiva del present dictamen i que s’indiquen en aquest acord: 
 

Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens destinatari Actuació Nou termini d’execució 

Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rehabilitació energètica integral de 
l'edifici B de l'Ajuntament de 

l'Hospitalet de Llobregat 
15 de novembre de 2023 

Ajuntament de Manresa 
Projecte Manresa 2022: arribada del 

Camí Ignasià 
31 de desembre de 2023 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Santa Perpètua de Mogoda. Projecte 
turístic industrial del Vapor Aranyó i 

Cendre d'Industria Viva 
31 de desembre de 2023 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

VINSEUM: Centre Nacional de la 
Cultura del Vi. Fase II - Codi operació 

GO03-000902 
15 de gener de 2023 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

Penedès 360º 31 de desembre de 2023 
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Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens destinatari Actuació Nou termini d’execució 

Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rehabilitació energètica integral de 
l'edifici B de l'Ajuntament de 

l'Hospitalet de Llobregat 
15 de novembre de 2023 

Ajuntament de Manresa 
Projecte Manresa 2022: arribada del 

Camí Ignasià 
31 de desembre de 2023 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Santa Perpètua de Mogoda. Projecte 
turístic industrial del Vapor Aranyó i 

Cendre d'Industria Viva 
31 de desembre de 2023 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

VINSEUM: Centre Nacional de la 
Cultura del Vi. Fase II - Codi operació 

GO03-000902 
15 de gener de 2023 

Consell Comarcal del 
Bages 

El Geoturisme com a eix vertebrador 
per la dinamització turística i 
econòmica del Bages, eix 6 

31 de desembre de 2023 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Valorització del patrimoni industrial 
del Berguedà 

30 de juny de 2023 

Consell Comarcal del 
Garraf 

Garraf: camins, patrimoni i natura 31 de desembre de 2023 

 

Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-
2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Projecte (Entitat sòcia) 
Nou termini 
d’execució 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de 

Llobregat 

L’Hospitalet, 
Ecosistema 

Innovador de Salut 
 

Coordinació PECT (Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat) 

31 de desembre 
de 2022 

Dinamització Ecosistema de Salut a 
L’Hospitalet de Llobregat (Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat) 

31 de desembre 
de 2022 

Somriure a mida 3D (Fundació privada 
Josep Finestres) 

31 de desembre 
de 2022 

Ajuntament 
d’Igualada 

 

Pla 
d'especialització 

competitiva 
territorial de les 
indústries del 

disseny d'Igualada-
Anoia (PECT-

IDANOIA) 

Programa d'impuls de la Indústria 4.0 en 
les indústries del disseny de la comarca de 

l'Anoia (Fundació Privada per a la 
Innovació Tèxtil d’Igualada (FITEX)) 

31 de desembre 
de 2022 

Igualada Fashion & Design Hub 
(Ajuntament d’Igualada) 

31 de desembre 
de 2022 

Impuls a la internacionalització de les 
indústries del disseny (Ajuntament 

d’Igualada) 

31 de desembre 
de 2022 

Coordinació PECT (Ajuntament 
d’Igualada) 

31 de desembre 
de 2022 

Oficina de promoció de capacitats 
industrials per a l’atracció de fabricacions 
al teixit industrial de la comarca de l’Anoia 

(Fundació Privada per a la Innovació 
Tèxtil d’Igualada (FITEX)) 

31 de desembre 
de 2022 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-
2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Projecte (Entitat sòcia) 
Nou termini 
d’execució 

Ajuntament 
de Mataró 

 

Projecte 
d’Especialització i 

Competitivitat 
Territorial de 

Mataró Maresme 

Coordinació PECT (Ajuntament de Mataró) 
31 de desembre 

de 2023 

Reimagine emprenedoria i talent: Impuls al 
talent, l’emprenedoria i la incubació de 

projectes vinculats al disseny i la innovació 
tèxtil (Fundació TecnoCampus Mataró-

Maresme) 

31 de desembre 
de 2023 

Ajuntament 
de Sabadell 

 

VALLÈS 
INDUSTRIAL: 

innovació i disseny 
de la indústria 

europea 

Impuls de l'economia circular (Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès) 

31 de desembre 
de 2023 

Tecnodisseny (FUNDIT) 
31 de desembre 

de 2023 

Coordinació (Ajuntament de Sabadell) 
31 de desembre 

de 2023 

Disseny i innovació 
en l’envelliment actiu (Fundació Parc 

Taulí) 

31 de desembre 
de 2023 

Observatori 
d’intel·ligència competitiva (Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

31 de desembre 
de 2023 

Ajuntament 
de Terrassa 

HEALTH CARE 
INNOVATION LAB 

Orbital 40 

T'Activa. Terrassa Activa i Saludable 
(Consorci Sanitari de Terrassa) 

31 de desembre 
de 2022 

Coordinació del PECT Terrassa 
(Ajuntament de Terrassa) 

31 de desembre 
de 2022 

Living Lab Salut (Fundació Leitat) 
31 de desembre 

de 2022 

Consell 
Comarcal 

del 
Berguedà 

 

PECT Energia i 
Forest. 

Demostració 
aplicativa de la 
bioeconomia 
circular en les 

comarques rurals i 
de muntanya 

 

Coordinació PECT (Consell Comarcal del 
Berguedà) 

31 de desembre 
de 2022 

Model integral de gestió forestal 
sostenible: bioeconomia en comarques 
forestals (Mancomunitat de Municipis 

Berguedans) 

31 de desembre 
de 2022 

Laboratori dels nous usos de la fusta 
(Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) 

30 de juny de 
2023 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

 

Envelliment actiu i 
saludable i 

dependència 
 

DeliveryBot (Institut de Robòtica per a la 
Dependència) 

31 de març de 
2023 

Better Aging (Consorci Sanitari del Garraf) 
30 de juny de 

2023 

Silver Economy (Neapolis) 
30 de juny de 

2023 

Coordinació PECT (Consell Comarcal del 
Garraf) 

30 de juny de 
2023 

Envellint (UPC) 
30 de juny de 

2023 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-
2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Projecte (Entitat sòcia) 
Nou termini 
d’execució 

Consell 
Comarcal 
d’Osona 

 

Osona 
Transformació 

Social 

Gestió de la innovació (Espai Crea) i 
l’emprenedoria al territori (CREACCIÓ) 

31 de desembre 
de 2023 

Living Lab Alimentari: Crealiment 
(CREACCIÓ) 

31 de desembre 
de 2023 

Equipaments de recerca i innovació en 
l’àmbit de la salut (Fundació Universitària 

Balmes) 

31 de desembre 
de 2023 

Gestió sostenible de 
dejeccions ramaderes (Fundació 

Universitària Balmes) 

31 de desembre 
de 2023 

Gestió de la innovació 
al sistema d’assistència sanitària (Consorci 

Sanitari de Vic) 

31 de desembre 
de 2023 

Gestió de la innovació 
i emprenedoria en entitats del coneixement 

(Fundació Universitària Balmes) 

31 de desembre 
de 2023 

 
Segon. PRENDRE CONEIXEMENT de la reducció de la despesa elegible dels ajuts 
de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb les resolucions de modificació del 
pressupost de les operacions aprovades per la Generalitat de Catalunya que consten a 
la part expositiva del present dictamen i que s’indiquen en aquest acord:  
 

Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens destinatari Actuació 

Import inicial 
despesa 
elegible 
(EUR) 

Import reduït despesa 
elegible (EUR) 

Import 
definitiu 
despesa 
elegible 
(EUR) 

Cap. 4 Cap. 7 

Consell 
Comarcal de l'Alt 

Penedès 
Penedès 360º 2.175.863,92 0,00 146.685,07 2.029.178,85 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 

Valorització del 
patrimoni industrial 

del Berguedà 

1.951.899,15 0,00 93.575,12 1.858.324,03 

Consell 
Comarcal del 

Garraf 

Garraf: camins, 
patrimoni i natura 

2.342.367,50 0,00 77.859,65 2.264.507,85 

IMPORT TOTAL: 6.470.130,57 0,00 318.119,84 6.152.010,73 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-2020 

Ens destinatari Actuació 

Import inicial 
despesa 
elegible 
(EUR) 

Import reduït despesa 
elegible (EUR) 

Import 
definitiu 
despesa 
elegible 
(EUR) 

Cap. 4 Cap. 7 

Ajuntament 
d'Igualada 

Pla d'especialització 
competitiva territorial de 
les indústries del disseny 
d'Igualada-Anoia (PECT-

IDANOIA) 

1.997.646,24 14.500,00 0,00 1.983.146,24 

Consell 
Comarcal del 

Garraf 

Envelliment actiu i 
saludable i dependència 

1.518.552,10 0,00 8.525,85 1.510.026,25 

IMPORT TOTAL: 3.516.198,34 14.500,00 8.525,85 3.493.172,49 

 
Tercer. REDUIR l’import atorgat per la Diputació de Barcelona dels ajuts de la Línia de 
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, amb el cofinançament màxim del 25 %, d’acord amb les resolucions de 
modificació en el pressupost de les operacions aprovades per la Generalitat de 
Catalunya que consten a la part expositiva del present dictamen i que s’indiquen en 
l’acord segon del present dictamen: 
 

Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació 

Import 
definitiu 
despesa 
elegible 
(EUR) 

% 
Cofinançament 

Diputació 

Import inicial 
atorgat per la 
Diputació de 

Barcelona 
(EUR) 

Import reduït 
despesa elegible 

(EUR) 

Import 
definitiu 

atorgat per la 
Diputació 

(EUR) 
Cap. 4 Cap. 7 

Consell 
Comarcal 

de l'Alt 
Penedès 

Penedès 360º 2.029.178,85 25,00 % 543.965,98 0,00 36.671,27 507.294,71 

Consell 
Comarcal 

del 
Berguedà 

Valorització del 
patrimoni 

industrial del 
Berguedà 

1.858.324,03 25,00 % 487.974,78 0,00 23.393,78 464.581,00 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

Garraf: camins, 
patrimoni i 

natura 

2.264.507,85 25,00 % 585.591,88 0,00 19.464,92 566.126,96 

IMPORT TOTAL: 6.152.010,73  1.617.532,64 0,00 79.529,97 1.538.002,67 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació 

Import 
definitiu 
despesa 
elegible 
(EUR) 

% 
Cofinançament 

Diputació 

Import inicial 
atorgat per la 
Diputació de 

Barcelona 
(EUR) 

Import reduït 
despesa 

elegible (EUR) 

Import 
definitiu 

atorgat per 
la Diputació 

(EUR) 
Cap. 4 Cap. 7 

Ajuntament 
d'Igualada 

Pla 
d'especialització 

competitiva 
territorial de les 
indústries del 

disseny 
d'Igualada-Anoia 
(PECT-IDANOIA) 

1.983.146,24 25,00 % 499.411,56 3.625,00 0,00 495.786,56 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

Envelliment actiu i 
saludable i 

dependència 
1.510.026,25 25,00 % 379.638,03 0,00 2.131,46 377.506,57 

IMPORT TOTAL: 3.493.172,49 
 

879.049,59 3.625,00 2.131,46 873.293,13  

 
Quart. AJUSTAR l’import dels ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de 
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 
“Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb el cofinançament 
màxim del 25 %, d’acord amb la distribució per capítols de despesa que s’assenyala a 
continuació, segons queda recollit en la part expositiva del present dictamen: 
 

Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació 

Import inicial atorgat per 
la Diputació de 

Barcelona 
Import reduït Reajustament capítol 

Import definitiu atorgat 
per la Diputació de 

Barcelona 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rehabilitació 
energètica 
integral de 

l'edifici B de 
l'Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

9.577,99 560.775,73 0,00 0,00 (+) 0,14 (-) 0,14 9.578,13 560.775,59 

Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès 

VINSEUM: 
Centre Nacional 
de la Cultura del 
Vi. Fase II - Codi 
operació GO03-

000902 

962.500,00 0,00 0,00 0,00 (+) 15.769,11 (-) 15.769,11 15.769,11 946.730,89 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 

Valorització del 
patrimoni 

industrial del 
Berguedà 

24.617,17 463.357,61 0,00 23.393,78 (+) 4.856,16 (-) 4.856,16 29.473,33 435.107,67 

IMPORT TOTAL: 996.695,16  1.024.133,34 0,00 23.393,78 (+) 20.625,41 (-) 20.625,41 54.820,57 1.942.614,15 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació 

Import inicial atorgat 
per la Diputació de 

Barcelona 
Import reduït Reajustament capítol 

Import definitiu atorgat 
per la Diputació de 

Barcelona 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Despesa 
corrent 

Despesa 
inversora 

Consell 
Comarcal 

del 
Berguedà 

PECT_Energia i 
Forest 

Demostració 
aplicativa de la 
BIOECONOMIA 
CIRCULAR en 
les comarques 

rurals i de 
muntanya 

285.597,17 197.691,00 0,00 0,00 (+) 4.338,61 (-) 4.338,61 289.935,78 193.352,39 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

Envelliment actiu 
i saludable i 
dependència 

318.482,53 61.155,50 0,00 2.131,46 (-) 98,25 (+) 98,25 318.384,28 59.122,29 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

Osona 
Transformació 

Social 
393.308,22 116.913,95 0,00 0,00 (-) 24.854,90 (+) 24.854,90 368.453,32 141.768,85 

IMPORT TOTAL: 997.387,92 375.760,45  0,00 2.131,46 (-) 20.614,54 (+) 20.614,54 976.773,38 394.243,53 

 
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’un milió nou-cents set mil tres-
cents vint euros amb trenta-cinc cèntims (1.907.320,35 €) amb càrrec a les aplicacions 
del pressupost corporatiu i les anualitats següents:  
 

a) Imports per anualitat, capítol i aplicació pressupostària: 
 

Quantia total 
(EUR) 

Quantia per 
capítol de 

despesa (EUR) 

Quantia per 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Exercici 2022 Exercici 2023 
Aplicacions 

pressupostàries 

1.907.320,35 

571.461,85 
485.074,71 345.745,65 139.329,06 G/13200/94210/46262 

86.387,14 42.115,00 44.272,14 G/13200/94210/46562 

1.335.858,50 
1.127.143,90 1.062.001,11 65.142,79 G/13200/94210/76262 

208.714,60 104.421,95 104.292,65 G/13200/94210/76562 

 
b) Imports per actuació i anualitat: 
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Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens Assistència 
Codi 
XGL 

Import 
atorgat 

Import atorgat no 
pagat 

Reducció Reajustament capítol Reintegrament Import definitiu a pagar 
Operació 

comptable/ 
Posició 

Aplicació pressupostària 

Cap. 4 Cap. 7 
Cap

4 
Cap. 7 Cap. 4 Cap. 7 

Cap 
4 

Cap. 7 

Anualitat 2022 Anualitat 2023 

Cap. 4 Cap. 7 
Cap. 4 Cap. 7 Cap. 4 

Cap
7 

Ajuntament 
de 
Castelldefels 

El Castell de 
Castelldefels, 
restauració 
arquitectònica 
del Castell, fase 
IV i el centre 
d'interpretació 

19/X/2
63853  

322.798,43 0,00 140.583,61               140.583,61     
2203004493/

1 
  

G/13200/94210
/76262 

Ajuntament 
de 
l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rehabilitació 
energètica 
integral de 
l'edifici B de 
l'Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

19/X/2
63854 

570.353,72 8.821,49 0,00     (+) 0,14 (-) 0,14   0,14     8.821,63   
2203004553/

1 
G/13200/94210

/46262 
  

Ajuntament 
de Manresa 

Projecte 
Manresa 2022: 
arribada del 
Camí Ignasià 

19/X/2
63855 

412.769,40 30.111,02 0,00              1.094,07   29.016,95   
2203004530/

1-2 
G/13200/94210

/46262 
  

Ajuntament 
de Mataró 

El Cafè Nou 
19/X/2
63856 

505.980,03 14.253,90 0,00             14.253,90       
 2203004495

/1 
G/13200/94210

/46262 
  

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Ribes 

Sant Pere de 
Ribes: Projecte 
d'eficiència 
energètica, 
promoció i 
generació 
d'energies 
renovable 

19/X/2
63874 

334.390,58 417,56 0,00             417,56       
2203004496/

1  
G/13200/94210

/46262 
  

Ajuntament 
de Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

Santa Perpètua 
de Mogoda: 
Projecte turís ic 
industrial del 
vapor Aranyó + 
Centre 
d'indústria 

19/X/2
63875 

680.780,32 44.617,86 0,00                 44.617,86   
2203004497/

1  
G/13200/94210

/46262 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-2020 

Ens Assistència 
Codi 
XGL 

Import 
atorgat 

Import atorgat no 
pagat 

Reducció Reajustament capítol Reintegrament Import definitiu a pagar Operació 
comptable 
(Posició) 

Aplicació pressupostària 

Cap. 4 Cap. 7 Cap. 4 Cap. 7 Cap. 4 Cap. 7 Cap. 4 
Cap

7 

Anualitat 2022 Anualitat 2023 
Cap. 4 Cap. 7 

Cap. 4 Cap. 7 Cap. 4 Cap. 7 

Ajuntament 
de 
l’Hospitalet 
de 
Llobregat 

L'Hospitalet 
ecosistema 
innovador de 
salut i cultura 

19/X/2
63870 

470.553,86 189.688,89 152.383,58             189.688,89 152.383,58     
2203004531/

1-2  
G/13200/942

10/46262 
G/13200/942

10/76262 

Ajuntament 
d'Igualada 

PECT de les 
Indústries del 
disseny 
d'Igualada-
Anoia, ID 
ANOIA 

19/X/2
63866 

499.411,56 28.671,97 110.442,86 3.625,00           25.046,97 110.442,86     
2203004501/

1-2  
G/13200/942

10/46262 
G/13200/942

10/76262 

Ajuntament 
de Mataró 

Projecte 
d'Especialitza
ció i 
Competitivitat 
Territorial 
(PECT) de 
Mataró-
Maresme 

19/X/2
63869 

475.928,81 56.872,62 65.142,79                 56.872,62 65.142,79 
2203004502/

1-2  
G/13200/942

10/46262 
G/13200/942

10/76262 

Ajuntament 
de 
Sabadell 

Vallès 
industrial 
innovació i 
disseny 
industrial 
europeu 

19/X/2
63872 

819.179,90 0,00 0,00                       
 

  

Ajuntament 
de Sant 
Adrià de 
Besòs 

PECT litoral 
Besós 
territori 
sostenible 

19/X/2
63873 

162.854,20 99.475,15 0,00             99.475,15       
2203004503/

1 
G/13200/942

10/46262 
  

Ajuntament 
de 
Terrassa 

Health Care 
Innovation 
Lab, Orbital 
40 

19/X/2
63871 

888.977,48 0,00 0,00                           
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Sisè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa. 
 
Setè. CONDICIONAR la despesa aplicada a l’aprovació del pressupost de l’exercici 
2023 i a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Vuitè. APROVAR les liquidacions de deute corresponents als imports dels pagaments 
avançats derivats dels reajustaments a la baixa de la despesa elegible per part de la 
Generalitat de Catalunya i dels canvis en les imputacions pressupostàries de despesa, 
per un import total de cent nou mil dos-cents quaranta-un euros i setze cèntims 
(109.241,16 euros) que s’indiquen en aquest acord, i SOL·LICITAR el seu 
reintegrament, el qual s’ha de fer efectiu de la manera següent: 
  

a. Mitjançant transferència bancària en què s’identifiqui el reintegrament amb el 
respectiu “Número de codi de barres” que està identificat en el document de 
liquidació del deute que es tramet a l’ens local juntament amb la notificació, en el 
termini màxim de 120 dies des de la notificació del present acte. 
 

b. Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi pogut comprovar la realització 
del pagament per manca d’identificació, el reintegrament es farà efectiu 
mitjançant la compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de 
Barcelona de les quals l’ens en sigui beneficiari. 
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Novè. DECLARAR que la resta de condicions establertes al règim regulador de la 
Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” a les quals se subjecten els ajuts 
atorgats no varien i es mantenen sense cap altre modificació. 
 
Desè. DECLARAR que són aplicables als presents ajuts les disposicions de l’acord de 
Ple de la Diputació de Barcelona núm. 70, de 30 de setembre de 2021, pel qual 
s’aprova l’Acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 14 d’octubre de 2021. 
 
Onzè. ESTABLIR amb caràcter informatiu que els imports definitius dels ajuts inclosos 
en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb les modificacions i ajustos recollits en els 
acords primer, segon i tercer, queden fixats en els següents termes:  
 

Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 

Import 
definitiu 
despesa 

elegible (EUR) 

% 
correspo

nent 
cofinanç

ament 
Diputaci

ó de 
Barcelon

a 

Import 
definitiu 

atorgat per 
la 

Diputació 
de 

Barcelona. 
Despesa 
corrent 
(EUR) 

Import definitiu 
atorgat per la 
Diputació de 
Barcelona. 
Despesa 

inversora (EUR) 

Import 
TOTAL 

definitiu 
atorgat per 
la Diputació 

de 
Barcelona 

(EUR) 

Pròrroga 

Ajuntament 
de 

Castelldefels 

El Castell de 
Castelldefels, 
restauració 

arquitectònica del 
Castell, fase IV i el 

centre 
d'interpretació 

19/X/263853 1.291.193,73 25,00 % 0,00 322.798,43 322.798,43 No 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rehabilitació 
energètica integral 

de l'edifici B de 
l'Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

19/X/263854 2.281.414,87 25,00 % 9.578,13 560.775,59 570.353,72 Sí 

Ajuntament 
de Manresa 

Projecte Manresa 
2022: arribada del 

Camí Ignasià 
19/X/263855 1.651.077,58 25,00 % 67.275,06 345.494,34 412.769,40 Sí 

Ajuntament 
de Mataró 

El Cafè Nou 19/X/263856 2.023.920,11 25,00 % 17.455,05 488.524,98 505.980,03 Sí 
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Suport cofin. eixos prioritaris 4 i 6 PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 

Import 
definitiu 
despesa 

elegible (EUR) 

% 
correspo

nent 
cofinanç

ament 
Diputaci

ó de 
Barcelon

a 

Import 
definitiu 

atorgat per 
la 

Diputació 
de 

Barcelona. 
Despesa 
corrent 
(EUR) 

Import definitiu 
atorgat per la 
Diputació de 
Barcelona. 
Despesa 

inversora (EUR) 

Import 
TOTAL 

definitiu 
atorgat per 
la Diputació 

de 
Barcelona 

(EUR) 

Pròrroga 

Ajuntament 
de Sant Pere 

de Ribes 

Sant Pere de 
R bes: Projecte 

d'eficiència 
energètica, 
promoció i 
generació 
d'energies 
renovable 

19/X/263874 1.506.923,42 22,19 % 1.109,50 333.281,08 334.390,58 No 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

Santa Perpètua de 
Mogoda. Projecte 

turístic industrial del 
Vapor Aranyó i 

Cendre d'Industria 
Viva 

19/X/263875 2.723.121,28 25,00 % 52.062,49 628.717,83 680.780,32 Sí 

Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès 

VINSEUM: Centre 
Nacional de la 

Cultura del Vi. Fase 
I - Codi operació 
GO03-000902 

19/X/263857 3.850.000,00 25,00 % 15.769,11 946.730,89 962.500,00 Sí 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

Penedès 360º 19/X/263861 2.029.178,85 25,00 % 28.750,00 478.544,71 507.294,71 Sí 

Consell 
Comarcal del 

Bages 

El Geoturisme com 
a eix vertebrador 

per la dinamització 
turística i 

econòmica del 
Bages 

19/X/263858 1.635.698,94 25,00 % 0,00 408.924,73 408.924,73 Sí 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 

Valorització del 
patrimoni industrial 

del Berguedà 
19/X/263859 1.858.324,03 25,00 % 29.473,33 435.107,67 464.581,00 Sí 

Consell 
Comarcal del 

Garraf 

Garraf: camins, 
patrimoni i natura 

19/X/263862 2.264.507,85 25,00 % 43.739,35 522.387,61 566.126,96 Sí 

IMPORT TOTAL:   
 

23.115.360,66 
 

  265.212,02 5.471.287,87 5.736.499,89 
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Suport cofin. proj. especialització i competitivitat (PECT) PO FEDER 2014-2020 

Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 

Import 
definitiu 
despesa 

elegible (EUR) 

% 
correspo

nent 
cofinanç

ament 
Diputaci

ó de 
Barcelon

a 

Import 
definitiu 

atorgat per 
la Diputació 

de 
Barcelona. 
Despesa 
corrent 
(EUR) 

Import 
definitiu 

atorgat per la 
Diputació de 
Barcelona. 
Despesa 
inversora 

(EUR) 

Import 
TOTAL 

definitiu 
atorgat per 
la Diputació 

de 
Barcelona 

(EUR) 

Pròrro
ga 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de Llobregat 

L’Hospitalet, 
Ecosistema 

Innovador de Salut 
19/X/263870 1.882.215,45 25,00 % 287.073,29 183.480,57 470.553,86 Sí 

Ajuntament 
d'Igualada 

Pla 
d'especialització 

competitiva 
territorial de les 
indústries del 

disseny d'Igualada-
Anoia (PECT-

IDANOIA) 

19/X/263866 1.983.146,24 25,00 % 368.286,56 127.500,00 495.786,56 Sí 

Ajuntament 
de Mataró 

Projecte 
d’Especialització i 

Competitivitat 
Territorial de 

Mataró Maresme 

19/X/263869 1.903.715,23 25,00 % 397.140,31 78.788,50 475.928,81 Sí 

Ajuntament 
de Sabadell 

VALLÈS 
INDUSTRIAL: 

innovació i disseny 
de la indústria 

europea 

19/X/263872 3.276.719,60 25,00 % 491.507,93 327.671,97 819.179,90 Sí 

Ajuntament 
de Sant Adrià 

de Besòs 

PECT litoral Besós 
territori sostenible 

19/X/263873 1.111.479,70 14,65 % 162.854,20 0,00 162.854,20 No  

Ajuntament 
de Terrassa 

HEALTH CARE 
INNOVATION LAB 

Orbital 40 
19/X/263871 3.555.909,94 25,00 % 604.614,97 284.362,51 888.977,48 Sí 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 

PECT_Energia i 
Forest Demostració 

aplicativa de la 
BIOECONOMIA 

CIRCULAR en les 
comarques rurals i 

de muntanya 

19/X/263867 1.933.152,67 25,00 % 289.935,78 193.352,39 483.288,17 Sí 

Consell 
Comarcal del 

Garraf 

Envelliment actiu i 
saludable i 

dependència 
19/X/263864 1.510.026,25 25,00 % 318.384,28 59.122,29 377.506,57 Sí 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

Osona 
Transformació 

Social 
19/X/263868 2.040.888,66 25,00 % 368.453,32 141.768,85 510.222,17 Sí 

IMPORT TOTAL:   19.197.253,74   3.288.250,64 1.396.047,08 4.684.297,72   

 
Dotzè. NOTIFICAR el present dictamen a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tretzè. NOTIFICAR el present dictamen als ens locals afectats. 
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Catorzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 627.999,95 € (Exp. 
núm. 2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord 
JG núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
13 de gener de 2020). El mateix òrgan, en sessió de 30 de juliol de 2020, va 
aprovar la resolució definitiva del procediment de concessió d'ajuts econòmics en 
règim de concurrència competitiva (acord JG núm. 331/20, publicat en el BOPB de 
5 d’agost de 2020). 

 
2. L’article 29.1 de l’esmentat règim estableix que els ajuts econòmics en règim de 

concurrència competitiva tenen, entre d’altres, els terminis màxims d’execució i de 
justificació següents: 

 
• a.2. Execució pluriennal: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre 

de 2021. Primera justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020. Segona 
justificació voluntària, entre el 2 de gener de 2021 i el 15 de novembre de 2021. 
Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 

 
• a.4. Execució diferida: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 

2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació  final entre 
el 2 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 

 
3. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió dels terminis administratius 

acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, que va declarar l’estat d’alarma per 
fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. L’1 de juny 
de 2020 es va aixecar aquesta suspensió, mitjançant el Reial decret 537/2020, de 
22 de maig, i, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 
296/20, de 9 de juliol de 2020, es van restablir els terminis inicials de la 
convocatòria. 
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4. A l’empara de l’article 37 del règim, transcorregut el termini de justificació, 

mitjançant el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8841, de 
13 de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació provisional d’aquests ajuts i es va 
obrir un període d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació (BOP 
de 18 de juliol de 2022) per tal que els ens presentessin les justificacions pendents 
o al·leguessin el que considerin oportú. 

 
5. Amb posterioritat, mitjançant el Decret de la Presidència núm. 10349, de 9 d’agost, 

notificat l’11 d’agost a l’interessat, es va rectificar l’error material de l’ajut amb codi 
20/Y/285992, concedit a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, atès que en la liquidació 
provisional es va fer constar un import justificat total de 29.353,58 euros enlloc de 
26.963,45 euros, i es va obrir un període d’audiència perquè l’ens presentés la 
justificació pendent o al·legacions. 

 
6. Finalitzat el termini d’audiència aprovada pels referits decrets, els centres gestors 

han informat l’estat dels ajuts afectats a l’efecte de la seva liquidació definitiva, amb 
indicació de les justificacions i esmenes presentades durant el període d’audiència. 
Aquests informes s’han incorporat a l’expedient. 

 
7. D’acord amb la informació facilitada, escau: 
 

• Donar compte de les justificacions tramitades durant el període d’audiència. 
• Acceptar les renúncies presentades. 
• Aprovar la revocació dels imports no justificats. 
• Efectuar els ajustaments de valor que corresponguin en la comptabilitat. 
• Aprovar la liquidació del deute dels imports que els ens han de reintegrar. 

 
8. Per últim, es fa constar que en el present acte s’hi inclou l’acceptació de dues 

renúncies parcials que no es van incloure en la liquidació provisional corresponent. 
En tractar-se de dues renúncies formalitzades pels destinataris respecte de les 
quals no escau altra cosa que acceptar-les directament, es considera convenient 
aprofitar el present acte per a regularitzar-les: 

 

Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL Centre gestor 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import renúncia 
(EUR) 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

Avaluació del 
projecte Joves per 

la pau a 
Buchenwald 

20/Y/288437 
Oficina Cooperació 

al Desenvolupament 
8.510,00 40,00 

Ajuntament 
de Teià 

Conscienciem per 
al 

desenvolupament 
20/Y/288434 

Oficina Cooperació 
al Desenvolupament 

4.600,00 2.100,00 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

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

 

2. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa 
1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022 i, en conseqüència, donar 
compte de les justificacions tramitades durant el període d’audiència, acceptar les 
renúncies, aprovar les revocacions i aprovar les liquidacions de deute que s’indiquen 
en els acords següents, d’acord amb els informes emesos pels centres gestors. 
 
Segon. DONAR COMPTE de les justificacions tramitades durant el període 
d’audiència previ a la liquidació definitiva que s’indiquen en aquest acord: 
 

Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 
P5826801B 

Projectes 
singulars de 

suport al teixit 
productiu 

PROGRAMA DE 
CONSOLIDACIÓ 

DE 
L'EMPRENEDORIA 

AL BERGUEDÀ 
2020  

20/Y/284900 
Servei 
Teixit 

Productiu 
47.901,00 47.901,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Centre Local de 
Serveis a les 

Empreses 
20/Y/284869 

Servei 
Teixit 

Productiu 
210.000,00 210.000,00 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Bages Emprèn 
2020-2021 

20/Y/284866 
Servei 
Teixit 

Productiu 
168.688,40 168.688,40 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Actuacions 

de suport a la 
indústria 

Cooperatextil.com, 
locomotora de la 

indústria tèxtil 
catalana 

20/Y/284827 
Servei 
Teixit 

Productiu 
65.722,50 65.722,50 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Programa integral 
de suport a 

l'emprenedoria i 
l'empresa 

Tecnocampus 

20/Y/284847 
Servei 
Teixit 

Productiu 
268.410,00 268.410,00 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Projectes 
experimentals 
de suport al 

teixit 
productiu 

L'Economia 
circular, una nova 

oportunitat per 
emprendre 

20/Y/284892 
Servei 
Teixit 

Productiu 
30.683,85 30.683,85 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Projectes 
singulars de 

suport al teixit 
productiu 

Doble aposta 
vertical: salut i 
tèxtil, aposta 
estratègica al 
Maresme amb 

avantatge 
competitiu 

20/Y/284916 
Servei 
Teixit 

Productiu 
59.220,00 59.220,00 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 
Actuacions 

de suport a la 
indústria 

Living Lab de la 
Mobilitat Sostenible 
als polígons de la 
Riera de Caldes 

20/Y/284809 
Servei 
Teixit 

Productiu 
32.400,00 32.400,00 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 
Actuacions 

de suport a la 
indústria 

Living Lab de la 
Transició 

energètica als 
polígons de la 

Riera de Caldes 

20/Y/284821 
Servei 
Teixit 

Productiu 
54.000,00 54.000,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Centre local de 
serveis a les 

empreses (CLSE) 
20/Y/284862 

Servei 
Teixit 

Productiu 
43.650,00 43.650,00 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Orbital 40, 
consolidació 

empresarial (CLSE) 
20/Y/284871 

Servei 
Teixit 

Productiu 
270.000,00 270.000,00 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 

Centres 
locals de 

serveis a les 
empreses 

(CLSE) 

Centre local de 
serveis a les 

empreses del Baix 
Maresme 

20/Y/284859 
Servei 
Teixit 

Productiu 
135.126,89 135.126,89 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals i parcials, dels ajuts 
econòmics que s’indiquen en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de tres-cents 
vuitanta-nou mil sis-cents dotze euros i cinquanta-vuit cèntims (389.612,58 euros) a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que 
s’indiquen en aquest acord, tot condicionant la reducció de la despesa autoritzada a la 
regularització comptable de la despesa disposada aprovada en el present acord: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/10101/92061/46280 8.402,90 

G/10101/92061/46580 684,00 

G/10102/92400/46280 33.695,54 

G/30101/24100/46280 4.517,26 

G/30102/43900/46280 7.500,00 

G/30103/43300/46280 80,84 

G/30103/43300/46780 33.910,80 

G/50002/17200/46280 158.026,48 

G/50100/45302/46280 3.640,00 

G/50100/45302/76280 139.154,76 

 
389.612,58 
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Cinquè. APROVAR les liquidacions de deute corresponents als imports dels 
pagaments avançats i no justificats degudament, per un import total de dos-cents vint-
i-un mil quatre-cents vuitanta-un euros i cinquanta cèntims (221.481,50 euros), que es 
detallen a l’annex 2 que forma part del present dictamen, i SOL·LICITAR el seu 
reintegrament, el qual s’ha de fer efectiu de la manera següent: 
 
a) Mitjançant transferència bancària en la qual s’identifiqui el reintegrament amb el 

respectiu “Número de codi de barres”, en el termini màxim de tres mesos des de la 
publicació del present acte. 

b) Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi pogut comprovar la realització 
del pagament per manca d’identificació, el reintegrament es farà efectiu mitjançant 
la compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de 
les quals l’ens en sigui beneficiari. 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb l’article 37.3 règim del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals, la publicació del present acte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar la 
distribució de la despesa de diversos ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 (Exp. núm. 2022/0003689).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 31 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa específic de Resiliència local 2.0, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" (AJG 145/22) per finançar projectes que contribueixin a 
reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de la COVID-19 i fer 
dels municipis espais d’una recuperació i modernització sostenibles des del punt de 
vista econòmic, ambiental i social. 

 
2. El Programa consta de dues línies de suport en funció de la naturalesa de la 

despesa de les actuacions: 
 

a. Línia de suport 1 “Inversions resilients”, en el marc de la qual es financen 
despeses a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels ens 
executors, en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals (en 
endavant, Ordre EHA/3565/2008). 

 
b. Línia de suport 2 “Serveis i activitats resilients”, en el marc de la qual es financen 

despeses a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens 
executors, en els termes de l’esmentada Ordre EHA/3565/2008. 

 
3. La quantia total del Programa és de 50.000.000,00 euros a càrrec del pressupost 

dels exercicis 2022 i 2023. En el mateix acte en què es va aprovar el Programa es 
va aprovar la relació individualitzada dels ajuts per línies i exercicis. 

 
4. El règim del Programa establia en el seu article 13 que els ens destinataris 

disposaven fins al 16 de maig de 2022 per a presentar l’acceptació expressa dels 
ajuts concedits i en el seu cas, sol·licitar una redistribució dels ajuts atorgats entre 
les línies anteriorment citades d’acord amb els criteris que el mateix article 
estableix. En cas de no presentar ni l’acceptació expressa ni la renúncia dins el 
termini referit, l’ajut s’entenia acceptat tàcitament en els termes de la concessió. 

 
5. El 17 de juliol de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 

la redistribució de la despesa, d’acord amb allò manifestat pels ens durant el 
període d’acceptació (AJG 502/22). 

 
6. Amb posterioritat s’ha constatat que la distribució efectuada als ens d’aquest apartat 

no concorda amb allò expressat durant el període d’acceptació: 
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Distribució aprovada 

Sol·licitud de l'ens i rectificació que cal 
adoptar 

Ens 
destinatari 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
definitiu 

2022 Línia 
1 

"Inversions 
resilients" 

Import 
definitiu 

2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
definitiu 

2023 Línia 
1 

"Inversions 
resilients" 

Import 
definitiu 

2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

Ajuntament 
de Gavà 

423.971,32  148.389,96  63.595,70  148.389,96  63.595,70  

Es dona per definitiva la distribució inicial 
aprovada per AJG 145/22 tot i que per 

sol·licitud de 13/05/2022 amb núm. PMT 
202210078770 l’ens havia sol·licitat 

redistribuir 312.000,00 euros en L1 2022 i 
111.971,32 euros en L2 2022. 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

102.816,86  51.408,43  51.408,43  0,00  0,00  

En la redistribució aprovada per AJG 502/22 
s’imputen 51.408,43 euros a L2 de 2022, 

que l’ens, mitjançant sol·licitud de 
27/04/2022 amb núm. PMT 202210068636, 

havia sol·licitat imputar a L1 2023. 

 
7. Derivat de la distribució aprovada i d’acord amb l’article 19 del règim del programa 

que estableix que s’ha de pagar per avançat el 100 per cent de l’import de la Línia 2 
de l’any 2022, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà va rebre un avançament de 
51.408,43 euros. Aquest fet, d’una banda, comporta haver de sol·licitar a l’ens el 
reintegrament i, de l’altra, fa materialment impossible que aquesta despesa es pugui 
reajustar comptablement. 

 
8. De tot l’exposat es desprèn que s’ha incorregut en un error de fet en realitzar la 

distribució, que cal rectificar i que, a aquest efecte, s’han d’efectuar reajustaments 
en la despesa i sol·licitar el reintegrament dels imports avançats indegudament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, pel qual les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
2. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb 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 de la Presidència número 
1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer), i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR la distribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del 
Programa específic de Resiliència local 2.0 a l’Ajuntament de Gavà i a l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà per acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i núm. 502/22, de 17 de juliol de 2022, 
respectivament, en el sentit següent: 
 

  
On diu Ha de dir On diu Ha de dir On diu Ha de dir On diu Ha de dir 

Ens 
destinatari 

Import 
concedit 

total 

Import 2022 
Línia 1 

"Inversions 
resilients" 

 Import 
2022 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2022 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 

1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

 Import 
2023 Línia 
2 "Serveis 
i activitats 
resilients" 

Ajuntament 
de Gavà 

423.971,32  148.389,96  312.000,00  63.595,70  111.971,32  148.389,96  0,00  63.595,70  0,00  

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de Berguedà 

102.816,86  51.408,43  51.408,43  51.408,43  0,00  0,00  51.408,43  0,00  0,00  

 
Segon. REDUIR la despesa autoritzada i disposada pels acords de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i núm. 502/22, de 
17 de juliol de 2022, en la quantia total de cent seixanta mil cinc-cents setanta-set 
euros i vint-i-tres cèntims (160.577,23 euros), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries i exercicis que s’indiquen en aquest acord, i segons el detall que 
s’indica en l’acord tercer, com a conseqüència de la rectificació aprovada en l’acord 
primer: 
 
Any 2023: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/13200/94210/46243 63.595,70 

G/13200/94210/76243 96.981,53 

 160.577,23 
 
Tercer. INCREMENTAR l’autorització i disposició de la despesa pels acords de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 145/22, de 31 de març de 2022, i 
núm. 502/22, de 17 de juliol de 2022, en la quantia total de dos-cents onze mil nou-
cents vuitanta-cinc euros i seixanta-sis cèntims (211.985,66 euros), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries, exercicis i segons el detall que s’indiquen en aquest 
acord, com a conseqüència de la rectificació aprovada en l’acord primer: 
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Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/13200/94210/46243 48.375,62 

G/13200/94210/76243 163.610,04 

 211.985,66 
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Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Gavà 

On diu Ha de dir 
Tipus 

d'ajustament 

Import 
d'ajustament 

(EUR) 

Número 
Operació 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

On 
diu 

Ha de dir 
Tipus 

d'ajustament 

Import 
d'ajustament 

(EUR) 

Número 
Operació 

G/13200/94210/76243 L1 2022 148.389,96 312.000,00 Increment 163.610,04 2203902488             

G/13200/94210/46243 L2 2002 63.595,70 111.971,32 Increment 48.375,62 2203902490             

G/13200/94210/76243 L1 2023 148.389,96 0,00 Reducció 148.389,96 2203902489 L1 2023 0,00 51.408,43 Increment 51.408,43 2203902485 

G/13200/94210/46243 L2 2023 63.595,70 0,00 Reducció 63.595,70 2203902491             

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i condicionar-la a l’aprovació 
del pressupost de l’exercici 2023 i a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 

Cinquè. APROVAR la liquidació de deute corresponent a l’import del pagament 
avançat indegudament que s’indica en aquest acord, per un import total de 51.408,43 
euros, i SOL·LICITAR el seu reintegrament, el qual s’ha de fer efectiu de la manera 
següent: 
 

a) Mitjançant transferència bancària en la qual s’identifiqui el reintegrament amb el 
respectiu “Número de codi de barres”, en el termini màxim d’un mes des de la 
notificació del present acte: 

 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import 

objecte de 
reintegrament 

Número 
de 

liquidació 
Codi de barres 

Aplicació 
pressupostària 

d'ingrés 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

P0809800F 22/X/327895 51.408,43 202212489 90521088006124899999814108422303751408430  G/13200/94210/46243 

 
b) Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi pogut comprovar la realització 

del pagament per manca d’identificació, el reintegrament es farà efectiu mitjançant 
la compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de 
les quals l’ens en sigui beneficiari. 

 
Sisè. MODIFICAR, com a conseqüència de la rectificació aprovada, l’acord sisè de 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 502/22, de 17 de 
juliol de 2022, per adequar-lo a la nova distribució, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
concedit 
total 2022 

(EUR) 

Import 
concedit 
total 2023 

(EUR) 

Import 
concedit 

2022 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2022 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

50.000.000,00 30.232.817,39 19.767.182,61 20.583.269,48 9.649.547,91 12.459.154,44 7.308.028,17 

 
Ha de dir: 
 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
concedit 
total 2022 

(EUR) 

Import 
concedit 
total 2023 

(EUR) 

Import 
concedit 

2022 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2022 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

50.000.000,00 30.393.394,62 19.606.605,38 20.746.879,52 9.646.515,10 12.362.172,91 7.244.432,47 
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Setè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Vuitè. COMUNICAR el present acte a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre 
d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els 
“Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Diputació de 
Barcelona”, en el marc de les mesures adreçades a adoptar un nou model 
d’organització dels espais de treball” (Exp. núm. 2022/0026151).- 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: 
 
“I.- ANTECEDENTS 
 
L’11 de juliol de 2019 es va constituir la Diputació de Barcelona, sorgida de les 
eleccions locals de 26 de maig, i es va formar un equip de govern que va començar a 
caminar amb la mirada posada en l’assoliment d’un doble propòsit: enfortir el 
compromís municipalista de la corporació, i fer-ho promovent un desenvolupament 
sostenible del territori de la província de Barcelona a través de la seva xarxa de 
governs locals, d’acord amb l’Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible i la 
Nova Agenda Urbana.  
 
És del tot cert que el segle XXI ha tingut un inici difícil en forma de successives crisis 
que han afectat tot el món, un abast fruit de la progressiva globalització de l’economia i 
la cultura iniciada al segle passat. En particular, les turbulències que s’han 
experimentat a l’ordre econòmic i geopolític internacional durant aquest mandat, 
posades de relleu darrerament de forma cruenta a Ucraïna, les conseqüències de 
l’emergència climàtica en forma de fenòmens meteorològics extrems o la 
transformació digital que s’està produint com a conseqüència de la revolució 
científica i tecnològica que vivim, han posat de manifest l’acceleració de patrons de 
canvi a nivell global i dinàmiques de fons prèvies a la pandèmia, que han accentuat 
la necessitat d’adequar la resposta que es dona a la magnitud del repte que suposen 
per les nostres societats, des de tots els nivells de govern.  
 
Aquest és el camí que ha emprès la Unió Europea a través d’uns “fons de nova 
generació” per la recuperació, la transformació i la resiliència, fortament alineats 
amb el Pacte Verd i l’Agenda Digital Europea que, dos anys després de la seva 
aprovació el mes de juny de 2020, ja compten amb un full de ruta de l’Estat espanyol a 
través del pla “España puede” i altres plans i estratègies que estableixen orientacions 
més específiques.  
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El comú denominador d’aquests marcs d’acció i d’inversió pública és la centralitat que 
atorguen a la transició climàtica i a la digitalització, que s’han d’integrar a 
l’essència de les nostres administracions per tal d’esdevenir la força motriu dels 
programes i de les polítiques públiques que s’hi desenvolupen. I sempre sota el nou 
paradigma de la sostenibilitat, imprescindible per garantir un futur viable i satisfactori 
per a tothom. 
 
En el context del nostre sector públic local, els indicis i les evidències de què 
s’avança progressivament en aquesta direcció a nombroses administracions com la 
Diputació de Barcelona, no hauria d’amagar que la viabilitat de les estratègies que 
s’impulsin obliga a modelar-les i a seqüenciar-les de manera intel·ligent en un entorn 
que presenta importants riscos i factors d’incertesa, però també múltiples 
oportunitats que s’hauran d’aprofitar si es vol utilitzar la capacitat transformadora de 
la digitalització i la transició climàtica.  
 
En aquest marc apareixen eixos d’actuació específics que han de guiar les diferents 
polítiques de la Diputació de Barcelona els propers anys i que són: 
 

 L’energia 

 La innovació 

 La cohesió social 

 Les noves formes de treball 
 
Unes línies mestres que s’entrecreuen i que van dotant d’un sentit últim el conjunt de 
plans, programes i accions que es desenvolupen a la corporació. 
 
Un dels factors singulars sobrevinguts que han caracteritzat aquest inici del segle XXI 
ha estat la pandèmia de la Covid-19. Arran del confinament forçós de la població, es 
van transformar de manera sobrevinguda les formes d’organització del treball, així com 
de relació i socialització. Aquesta transformació de les tradicionals formes de prestació 
del treball, accentuada per la disponibilitat d’una tecnologia que ha actuat de 
catalitzador, ha impactat en diferents àmbits com ho són la mobilitat de les persones 
treballadores i, també, l’ús dels espais físics on aquest treball es desenvolupa. Un 
canvi que dona lloc a Noves Formes de Treball i que, efectivament, pivota de forma 
interrelacionada i en mútua dependència en tres àmbits:  
 

 El teletreball (Persones) 
 Les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC (Tecnologia) 
 Els espais on es materialitza el treball (Espais Físics) 

 
Ara, en un context post-pandèmic i organitzativament dinàmic en el qual ens trobem, 
és evident que les capacitats d'innovació, de diferenciació, de creació de valor, i 
d'adaptació als canvis, seran determinants per a orientar-nos cap a la transformació i 
la consolidació d’aquestes noves formes de treball a les Administracions públiques. 
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La prestació de serveis a la Diputació de Barcelona s’ha de regir d’acord amb el 
principi constitucional d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos 
públics, i d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats, recollits a l’article 3 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Aquests dos principis 
queden també recollits en la normativa de procediment administratiu autonòmica, Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
L'acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
data 21 d'abril de 2021, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es regula, de manera inicial, la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball a la Diputació de Barcelona, ratificat per acord de Ple, en 
sessió de 30 de juny (A-134/21), també defineix les línies mestres que regeixen l’ús de 
les TIC en la corporació com a eina imprescindible per desenvolupar l’esmentat 
teletreball. 
 
Així, amb l’entrada en vigor d’aquesta regulació, a partir del 2 de maig de 2022, 
s’instaura un model de prestació dels serveis híbrid, en què es combinen el treball 
presencial i el treball a distància, per al personal que ocupa llocs de treball les funcions 
dels quals es poden portar a terme a distància, fora de les dependències de la 
Diputació de Barcelona, de manera no presencial i mitjançant l’ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
A conseqüència de la implementació del teletreball, els edificis d’ús administratiu de la 
Diputació de Barcelona han vist reduïda la seva ocupació dràsticament, més enllà del 
20 % habitual en l’estadi prepandèmia (degut a vacances, gaudi de dies de dispensa i 
de permisos i llicències, baixes mèdiques, etc.). Aquest fet comporta una infrautilització 
dels edificis, una inadequació dels espais a les activitats a realitzar i el conseqüent 
increment de la ràtio de consum energètic i de superfície per treballador.  
 
L’adopció del model de teletreball és una primera mesura aprovada per la 
corporació per a instaurar un nou model de prestació dels serveis que, 
necessàriament, ha d’anar acompanyat d’un projecte global de transformació cultural, 
d’acompanyament en el canvi de les dinàmiques de treball i d’una sèrie de polítiques 
de recursos humans i accions de comunicació, formació i sensibilització, per tal que, 
efectivament, els nous espais de treball que es proposen acompanyin i reforcin la 
transició cap a aquesta nova forma de treballar.  
 
D’una banda, caldrà treballar per a afavorir el treball col·laboratiu, la transversalitat 
i la innovació contínua, així com per a orientar el sistema de treball cap a una major 
resiliència, agilitat i flexibilitat: és necessari conceptualitzar aquelles mesures de 
recursos humans que puguin contribuir a aquest objectiu, per tal que s’aprofiti el 
màxim potencial dels nous espais de treball que la Diputació de Barcelona es planteja 
introduir i de les noves tecnologies. 
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Per tant s’hauran de crear entorns de treball conceptualitzats des d’un 
enfocament trencador, que permetin disposar d’espais que resultin saludables i 
flexibles, amb espais i sales per al treball col·laboratiu. Un espai comú ben 
dissenyat, a més de protegir la salut, ha d'afavorir les trobades creatives, la interacció 
entre els treballadors i les treballadores i l’intercanvi d’opinions, permetent la 
transmissió d'idees entre les persones, així com possibilitar moments de desconnexió. 
 
Així doncs, es considera adient fixar els criteris per desenvolupar un nou model 
d’organització dels espais de treball, que contribueixi a aquesta transformació de 
les formes de treballar, orientat a la millora de l’eficiència i eficàcia de la prestació de 
serveis a la ciutadania, la millora del benestar de les persones treballadores 
empleades de la corporació i la reducció de la seva petjada ambiental. 
 
Es posa també de manifest la coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial per tal de tirar 
endavant aquests criteris organitzatius. 
 
II.- DEFINICIONS PRÈVIES 
 
Tot seguit es defineixen alguns conceptes que s’emplearan en el nou model 
d’organització del treball: 
 

 Immoble d'ús administratiu: immoble (edifici sencer o part d'un edifici) destinat 
majoritàriament a ús d'oficina. Hi queden inclosos els espais amb usos 
complementaris a la funció administrativa de l'immoble, com sales polivalents o 
cafeteria. Se n'exclouen aquells immobles destinats totalment o majoritàriament a la 
prestació directa de serveis públics finalistes, entenent aquests com els que es 
presten directament a la ciutadania i que produeixen com a resultat una assistència, 
una atenció, una utilitat o un benefici per als destinataris. 

 Espai de treball individual: espai de treball (taula de treball) on es desenvolupen 
tasques de forma individual. Els espais de treball individual estan ubicats en tot 
l'immoble, ja sigui en els espais de treball individual de les plantes d'oficina (planta 
oberta i despatxos) o en altres espais de l'immoble (espais de recepció o altres 
espais complementaris al d'oficina).  

 Espai de treball col·lectiu: espai de treball (cadira o seient) ubicat en els espais de 
treball col·lectiu de les plantes d'oficina, ja sigui en espais de col·laboració formal, 
informal i obert. 

 Persona empleada d'un immoble: persona que porta a terme la seva activitat 
professional habitualment en un immoble corporatiu, amb independència del seu 
vincle jurídic amb la Diputació de Barcelona, i que necessita un espai de treball 
individual (taula de treball).  

 Planta oberta: distribució diàfana de l'espai d'oficina, amb pocs o sense envans 
separadors i amb mobiliari de poca alçària. 
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III.- OBJECTIUS 
 
Per tal d’establir els criteris relatius a l’ocupació dels immobles corporatius, tenint en 
compte la seva eficiència arquitectònica i eficiència en la utilització dels espais, de tal 
manera que comporti un millor ús dels recursos públics, es defineixen els objectius 
següents: 
 
a. Optimitzar la usabilitat dels espais de treball, mitjançant la seva funcionalitat, la 

seva eficiència energètica i establint les corresponents regulacions d’usos.  
b. Millorar la salut i el benestar de les persones treballadores, mitjançant el confort 

ambiental dels espais, concebuts per evitar el sedentarisme.  
c. Impulsar la transició cap a l’administració digital, integrant als espais de treball 

sistemes i equips TIC, sistematitzant la gestió automatitzada dels immobles i 
minimitzant el consum de paper. 

d. Fomentar el treball col·laboratiu, dissenyant espais que afavoreixin la socialització 
de les persones treballadores, potenciant l’intercanvi de coneixements i d’informació 
i impulsant la innovació. 

e. Estandarditzar les característiques dels espais de treball. 
 
IV.- FONAMENTS DE DRET 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern la 
competència per a l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació 
general en relació amb els serveis i els organismes dependents de la corporació, en 
virtut del que disposa l’apartat 3.4.j) 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, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els “Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la 
Diputació de Barcelona”. 

 
1 Àmbit d’aplicació 

 
Els “Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Diputació de Barcelona” 
s’apliquen als immobles d’ús administratiu de la Diputació de Barcelona, i als dels seus 
Organismes dependents. En els immobles d’ús administratiu, on es destina una part de 
l’espai a serveis finalistes, els criteris d’ocupació s’han d’aplicar únicament a l’espai 
destinat a l’ús d’oficina. 
 
En els immobles amb una superfície construïda sobre rasant inferior a 500 m

2
, que no 

formin part d’un recinte, i en els immobles a l’estranger, no són aplicables els criteris 
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establerts en els apartats de distribució, utilització, planificació, disseny i condicionament 
dels espais. Igualment, aquests criteris no són aplicables en centres de treball d’ús 
administratiu de caràcter temporal, amb una durada igual o inferior a un any. 
 

2 Eines i solucions TIC 
 
S’estableix que l’equipament estàndard informàtic per als empleats i empleades de la 
corporació consistirà en: 
 
Llocs de treball presencials:  

 
Estació de treball de sobretaula o portàtil i perifèrics necessaris: pantalla, teclat, ratolí, 
auriculars. En cas de proveir estació de treball portàtil s’acompanyarà d’una docking 
station

1
 per facilitar les connexions. En cas de proveir estació de sobretaula, la 

pantalla s’acompanyarà d’una càmera web. 
Conjunt d’eines ofimàtiques de productivitat al núvol que facilitin el treball col·laboratiu 
en un entorn segur i confiable. 
Dispositiu telefònic mòbil d’acord amb els models i sistemes operatius disponibles en 
el contracte vigent en cada moment de serveis de telecomunicacions, i dispositiu fix si 
el lloc de treball ho requereix. 
Equips multifunció (escaneig i impressió) de planta 
 

Llocs de treball presencials mixtes i teletreballables:  
 

Estació de treball portàtil per ús tant a les dependències corporatives com a fora 
d’aquestes (domicili habitual o treball al territori). 
Perifèrics a les dependències corporatives: pantalla, teclat, ratolí, auriculars i docking 
station.  
Conjunt d’eines ofimàtiques de productivitat al núvol que facilitin el treball col·laboratiu 
en un entorn segur i confiable. 
Perifèrics opcionals al domicili: pantalla, teclat sense fils, ratolí sense fils i auriculars. 
Dispositiu telefònic mòbil d’acord amb els models i sistemes operatius disponibles en 
el contracte de serveis de telecomunicacions vigent en cada moment. 
Equips multifunció (escaneig i impressió) de planta a les dependències corporatives. 

 
La corporació facilitarà les adaptacions dels llocs de treball que afectin els equips 
informàtics, als empleats i empleades que les requereixin, d’acord amb les prescripcions 
del servei de vigilància de la salut. També es facilitaran les adaptacions necessàries per 
a aquells llocs que per motius tècnics requereixin d’una estació de treball o equipament 
perifèric no estàndard, fet que serà degudament motivat pel màxim comandament 
corresponent i sotmès a valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius. 
 
Es procedirà a retirar l’equipament preexistent no contemplat en aquest estàndard per tal 
d’assolir la màxima eficiència econòmica i funcional. 
 

                                                      
1
 Docking station: és un dispositiu perifèric d'ordinador, dissenyat per poder utilitzar un portàtil de manera similar a una 

estació de treball de sobretaula, incloent les connexions necessàries per a poder connectar els perifèrics més comuns, 
facilitant la connexió ràpida i alimentació del portàtil. 
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La posada a disposició dels empleats i de les empleades d’aquests mitjans tecnològics 
serà progressiu i s’anirà duent a terme d’acord amb la disponibilitat del nou material en 
cada moment, i a mesura que es puguin anar renovant els contractes de serveis 
preexistents (telecomunicacions, impressió, etc). 

 
3 Distribució dels espais  

 
Per optimitzar l’ocupació dels immobles, els espais de treball individual es distribuiran, 
generalment, en planta oberta i diàfana i sense assignació personal, per possibilitar la 
seva ocupació amb caràcter rotatori de lliure ocupació.  
 
Només s’assignaran despatxos individuals al personal d’alta direcció, de nivell 30. 
També tindrà dret a despatx el personal amb comandament de cap de servei; en aquest 
cas, però, l’espai tindrà la consideració de no assignat, per al seu ús prioritari els dies 
que treballi presencialment, i per a ús col·lectiu els dies que no treballi presencialment. 
En qualsevol cas la distribució dels espais de treball individual es realitzarà prioritzant la 
seva il·luminació natural. 
 
Només s’assignaran espais de treball individual en planta oberta a aquells empleats o 
empleades que precisin adaptacions personalitzades, tinguin requeriments tecnològics 
específics o bé quan calgui definir ubicacions determinades per afavorir la integració de 
persones amb capacitats diverses, assignacions que sempre han d’estar avalades per 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL). Excepcionalment, i de forma 
justificada, els directors/es o gerents/es corresponents podran definir espais per a 
persones concretes que, per la naturalesa de les seves funcions o per necessitats del 
servei, així ho requereixin.  
 
El nombre d’espais de treball individual ha de ser com a màxim del 70 % del nombre total 
de persones empleades (enteses com a posicions de caràcter tècnic o administratiu de la 
gerència, direcció de serveis o unitat orgànica corresponent), amb un marge del +/- 10 % 
en funció de la tipologia i estructura de l’edifici. Del còmput resultant s’exclouen el 
nombre de persones empleades amb dret a despatx i el personal que desenvolupa 
funcions classificades com a presencials (recepció, dispensari i personal d’oficis). 
 
El nombre d’espais de treball col·lectiu ha de ser com a mínim del 50 % del nombre 
d’espais de treball individual, amb un marge del +/- 10 % en funció de la tipologia i 
estructura de l’edifici. Per donar resposta a les noves necessitats derivades del teletreball 
i als formats diversos que poden adoptar les activitats professionals (com poden ser 
reunions, grups de treball, entre d’altres), s’habilitaran diferents tipus d’espais col·lectius: 

 

 Cabines: espais aïllats acústicament per realitzar trucades o videoconferències, de 
caràcter individual. 

 Espais de col·laboració formal: sales de reunió tancades, despatxos no assignats. 

 Espais de col·laboració informal: aules per a la realització d’activitats formatives, 
tallers i seminaris. 

 Espais de col·laboració oberts: espais en planta oberta per a reunions puntuals i 
esporàdiques, no programades. 
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En el cas de recintes que acullin diversos centres de treball de la corporació o, quan tot i 
no formar part d’un mateix recinte, la distància entre els edificis sigui aproximadament 
d’uns 10 minuts a peu, el còmput total d’espais de lloc de treball individual i la relació 
entre llocs de treball individuals i col·lectius, ja siguin espais de col·laboració formal o 
informal, es realitzarà de forma conjunta per a tot el recinte o conjunt d’edificis. 
 
Per garantir la confortabilitat en l’ocupació dels espais, la superfície repercutida per a 
cada espai de treball individual complirà la ràtio mínima de 14 m

2
, essent aquesta ràtio el 

resultat de la divisió entre la superfície funcional (superfície construïda destinada a usos 
d’oficina, circulacions i serveis) i el nombre d’espais de treball individual. Per garantir una 
ocupació eficient dels immobles la referida ràtio assolirà els valors màxims següents, en 
funció de les condicions de cada immoble: 
 

 En immobles de nova ocupació/construcció: ràtio de 17 m2 per lloc de treball 
individual. 

 En edificis existents, ràtio de 19 m2 per lloc de treball individual. 

 En immobles amb murs de càrrega la referida ràtio podrà tenir un valor màxim de 25 
m2 per lloc de treball individual. 

 
Per possibilitar l’aplicació del criteri de “taules netes”, facilitant també la seva neteja i 
desinfecció, es disposarà d’un nombre d’armariets individuals destinats a guardar-hi 
estris personals i de treball que sigui equivalent al nombre de persones empleades de 
l’immoble. Aquests armariets estaran equipats amb tancament de seguretat.  
 
Conseqüentment, amb la progressiva reducció de la documentació en paper i per 
contribuir a l’assoliment d’espais de treball en planta lliure i diàfana es reduirà també el 
nombre d’armaris, habilitant-se només mobles baixos per a la documentació 
administrativa que es trobi en tràmit. La documentació administrativa en paper es 
custodiarà als arxius específicament habilitats a l’efecte i en format digital en els 
servidors corresponents. 

 
4 Utilització dels espais 

 
L’ocupació dels espais de treball individual (tant en espais oberts com en despatxos 
individuals sense assignació), i dels espais de treball col·lectius (espais de col·laboració 
formal i informal), s’efectuarà prèvia reserva, a través del sistema que s’habiliti a l’efecte, 
si escau, i com a màxim amb un termini de caràcter setmanal, llevat d’aules i sales 
d’actes que es podran reservar amb tres mesos d’antelació. Per facilitar la reserva dels 
espais de treball individuals i col·lectius, tant els espais com les taules de treball 
individuals, cadascun dels espais disposaran d’un codi identificatiu.  
 
Els empleats i empleades hauran de garantir que, un cop marxin de les oficines, la taula 
o despatx que hagin ocupat, quedi sense papers ni estris personals ni de treball, que es 
guardaran als armaris i armariets personals habilitats a l’efecte. Aquests últims estaran 
numerats i equipats amb clau. La corporació disposarà d’una clau mestra que només 
podrà ser utilitzada en cas de necessitat justificada amb la presència d’un representant 
dels empleats o un delegat de prevenció. 
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Per contribuir a la reducció progressiva de l’ús del paper es facilitarà la digitalització dels 
documents. 
 
La recollida selectiva de residus s’efectuarà als punts de reciclatge habilitats a l’efecte a 
cada planta dels immobles d’ús administratiu. Anàlogament es disposarà de punts de 
recollida de documentació confidencial per a la seva destrucció. 
 
La custòdia de tots els expedients administratius s’efectuarà a les dependències de 
l’Arxiu General. El mobiliari d’arxiu que s’habiliti als espais de treball serà d’ús exclusiu 
per a la documentació administrativa en paper que es trobi en tràmit. 
 

5 Planificació, disseny i condicionament dels espais 
 

La corporació elaborarà el Pla d’Optimització i Millora dels Centres de Treball, POMCeT, 
on es desenvoluparan els corresponents plans directors, que establiran criteris de 
planificació i de distribució de les ocupacions dels immobles dels diferents recintes i 
edificis de la corporació. La seva redacció, així com la dels preceptius estudis tècnics i 
projectes arquitectònics relatius a la creació de nous immobles, a la seva reforma integral 
o bé a la modificació de la seva ocupació, seran redactats per part de la Direcció de 
Serveis d’Edificació i Logística (DSEL), qui vetllarà també per a la seva gestió i 
manteniment. 
 
La Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, unitat orgànica corresponent, redactarà 
els documents i plànols necessaris per a la planificació, disseny i execució dels canvis de 
distribució i nova ocupació dels espais i coordinarà les actuacions de condicionament 
precises amb els àmbits de la corporació implicats. 

 
Segon. Facultar el diputat president delegat de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns per a resoldre l'organització dels espais de treball i del mobiliari 
disponible a les oficines i per a prendre les decisions complementàries, necessàries i 
imprescindibles per assolir el nou escenari. 
 
Tercer. Facultar el diputat president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial per a distribuir els equips en funció de la disponibilitat dels recursos 
de cada àmbit organitzatiu. 
 
Quart. Disposar l’entrada en vigor dels acords precedents a partir de la seva aprovació 
per la Junta de Govern. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquests acords al Ple per al seu coneixement.” 
 
Servei de Programació 
 
27.- 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 Bagà, per a finançar 
l'actuació local “Reforma de serveis i restauració de la plaça Galceran de Pinós”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025315).- La Junta, 
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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 Bagà va presentar en data 31 octubre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Reforma serveis i rest. plaça Galceran de Pinos” 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 Bagà 
Actuació:  “Reforma serveis i rest. plaça Galceran de 

Pinos” 
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: 00101/2022 
* 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 les 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. 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Bagà.” 
 
28.- 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 Calella, per a finançar 
l'actuació local “Urbanització carrer Sant Pere (entre Bruguera i Anselm Clavé)”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025040).- 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 Calella va presentar en data 26 octubre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Urb. c/ Sant Pere (entre Bruguera i Anselm Clavé)” 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 Calella 
Actuació:  “Urb. c/ Sant Pere (entre Bruguera i Anselm 

Clavé)” 
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: 00096/2022 
* 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 les 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. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Calella.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.000 €, a l'Ajuntament de Cercs, per a finançar 
l'actuació local “Ampliació gimnàs pavelló poliesportiu Sant Jordi”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025500).- 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 Cercs va presentar en data 2 novembre 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Ampliació gimnàs pavelló poliesportiu Sant Jordi” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Cercs 
Actuació:  “Ampliació gimnàs pavelló poliesportiu Sant 

Jordi” 
Import crèdit:  128.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  14.153,09 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00104/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-vuit mil euros 
(128.000,00 €) 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 Cercs.” 
 
30.- 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 Cubelles, per a 
finançar l'actuació local “Inversions ordinàries enllumenat públic”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0025204).- 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 Cubelles va presentar en data 28 octubre 2022 una sol·licitud per 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles 
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Actuació:  “Inversions ordinàries enllumenat públic” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,02 % 
Interessos implícits estimats  9.591,01 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00098/2022 
* 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 les 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 Cubelles.” 
 
31.- 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 Gironella, per a 
finançar l'actuació local “Substitució de la gespa del camp de futbol mpal.”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025622).- 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 Gironella va presentar en data 3 novembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Substitució de la gespa del camp de futbol mpal.” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Gironella 
Actuació:  “Substitució de la gespa del camp de futbol 

mpal.” 
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: 00107/2022 
* 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 les 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 Gironella.” 
 
32.- 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 Llinars del Vallès, per 
a finançar l'actuació local “Obres del projecte de millora del camp de futbol 
municipal”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025444).- 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. L'Ajuntament de Llinars del Vallès va presentar en data 2 novembre 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres del projecte de millora del camp de 
futbol” 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 Llinars del Vallès 
Actuació:  “Obres del projecte de millora del camp de 

futbol” 
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: 00102/2022 
* d’acord amb la Resolució de 08.10.2022 (BOE. núm. 242, de 06.10.2022) 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 les 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 Llinars del Vallès.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.000 €, a l'Ajuntament de Mediona, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0025598).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Mediona va presentar en data 3 novembre 2022 una sol·licitud per 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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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 Mediona 
Actuació:  “Inversions 2022” 
Import crèdit:  81.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  8.956,25 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00106/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-un mil euros (81.000,00 €) 
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 Mediona.” 
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l'Ajuntament de Rellinars, per a 
finançar l'actuació local “Reurbanització carrer del Serrat-Fase 1”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025583).- 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 Rellinars va presentar en data 3 novembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reurbanització carrer del Serrat-Fase 1” 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 Rellinars 
Actuació:  “Reurbanització carrer del Serrat-Fase 1” 
Import crèdit:  80.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  8.845,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00105/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta mil euros (80.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Rellinars.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.420,02 €, a l'Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, per a finançar l'actuació local “Reforma de l'enllumenat públic de l'urb. 
Can Palau”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025625).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va presentar en data 3 novembre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma enllumenat públic de l'urb. Can 
Palau” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
Actuació:  “Reforma enllumenat públic de l'urb. Can 

Palau” 
Import crèdit:  96.420,02 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  10.661,26 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00108/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-sis mil quatre-cents vint 
euros amb dos cèntims (96.420,02 €) 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 Cebrià de Vallalta.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, 
per a finançar l'actuació local “Operació inclosa en Pla de Sanejament”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 3 anualitats (Exp. núm. 2022/0025309).- 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 Santa Fe del Penedès va presentar en data 31 octubre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Operació inclosa en Pla de Sanejament” 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Santa Fe del Penedès 
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Actuació:  “Operació inclosa en Pla de Sanejament” 
Import crèdit:  120.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,31 % 
Interessos implícits estimats  6.638,36 EUR 
Anualitats:  3 
Referència: 00100/2022 
* d’acord amb la Resolució de 08.11.2022 (BOE. núm. 269, de 09.11.2022) 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint mil euros (120.000,00 €) 
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 Santa Fe del Penedès.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 123.075,46 €, a l'Ajuntament de Taradell, per a 
finançar l'actuació local “Inversions vàries 2022”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025446).- 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 Taradell va presentar en data 2 novembre 2022 una sol·licitud per 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Taradell 
Actuació:  “Inversions Vàries 2022” 
Import crèdit:  123.075,46 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  13.608,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00103/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-tres mil setanta-cinc 
euros amb quaranta-sis cèntims (123.075,46 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Taradell.” 
 
38.- 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 Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Millora instal·lacions esportives Can 
Roig”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025800).- 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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 7 novembre 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora instal·lacions esportives Can Roig” 
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 Torrelles de Llobregat 
Actuació:  “Millora instal·lacions esportives Can Roig” 
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: 00109/2022 
* 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 les 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 Torrelles de Llobregat.” 
 

39.- 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 Vilassar de Mar, per a 
finançar l'actuació local “Millora urbanització diversos vials”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025193).- 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 Vilassar de Mar va presentar en data 28 octubre 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora urbanització diversos vials” 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 Vilassar de Mar 
Actuació:  “Millora urbanització diversos vials” 
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: 00097/2022 
* 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 les 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 Vilassar de Mar.” 
 

40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 207.765,60 €, a l'Ajuntament de Viver i Serrateix, 
per a finançar l'actuació local “Millora d'infraestructures dels Serveis Municipals 
i equipament municipal”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025298).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Viver i Serrateix, amb una població de 175 habitants va presentar 

en data 31 octubre 2022 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora 
infraestructures Serv. mpals i equip. mpal” 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 Viver i Serrateix 
Actuació:  “Millora infraestructures Serv. mpals i equip. 

mpal” 
Import crèdit:  207.765,60 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  22.972,85 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00099/2022 
* 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 les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents set mil set-cents 
seixanta-cinc euros amb seixanta cèntims (207.765,60 €) 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 Viver i Serrateix.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 
d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per 
al Programa de Crèdit Local any 2023 (Exp. núm. 2022/24902).- 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: 
 
“I. Antecedents 
 
El Ple corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subvencionar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i 
establiments de serveis públics.  
 
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subvencionava part de la càrrega financera derivada d’aquests 
endeutaments municipals. 
 

II. Fonaments de dret 
 

Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus 
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit 
Local. 
 
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”, aprovades 
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB 
d’01.03.2012.  
 
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 
 

“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus d'interès 
d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a subvencionar (I), i els 
límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència l'article anterior, determinats 
per les circumstàncies dels mercats financers, la conjuntura econòmica, el tipus d'interès 
dels préstecs pactats en el conveni signat amb l'entitat financera per executar el Programa 
de Crèdit Local i la consignació pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la 
Diputació de Barcelona per aquest programa”. 
 

Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
s’estableix: 
 

“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts percentual del 
tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
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On: 
 
P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d'interès d’actualització. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no podrà 
superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 

 
Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 

III. Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona, aquesta corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2023, serà el 0,75 % de l’import de préstec signat. Es 
subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual o inferior a l’import màxim 
subvencionable. En cas contrari es subvencionarà proporcionalment. 
 
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2022 és 1,428 %. 
 
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen 
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les 
sobre dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
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Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. FIXAR en un 0,75 % el tipus d’interès a subvencionar; d’acord amb l’article 9 
de les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22 de desembre de 2011 (BOPB 
01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual o inferior a 
l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es subvencionarà proporcionalment. 
 
Segon. FIXAR en un 1,428 % el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subvencionar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2023, en euros per municipi com 
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 
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Per evitar la manca de continuïtat en la distribució a conseqüència dels salts de tram 
que es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel 
major valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import 
per habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram 
anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012. 
 
Quart. ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de 
desembre de 2023. 
 
Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per a coneixement general. 
 
Sisè. DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord 
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB d’1 de març de 2012.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 2.835,38 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0025227).- 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. 
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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 Vilassar de Mar presentà en data 28/10/2022 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.800.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 126.006,02 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,4 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
126.006,02 euros amb una subvenció d’import de 2.835,38 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, 
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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 al BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 2.835,38 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28/10/2022. 
 
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 Vilassar de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, denegar la 
concessió d’una subvenció, sol·licitada per l’Ajuntament del Bruc en el marc del 
programa de Crèdit Local, en haver-se exhaurit la consignació de la línia de 
crèdit anual prevista pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Exp. núm. 
2022/0025234).- 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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’esmentat conveni del Programa de Crèdit Local per a 2022-2023 formalitzat entre 

Diputació de Barcelona i el Banco Bilbao Vizcaya SA estableix que la consignació 
de la línia de crèdit per a 2022 és de 250.000.000 euros. 
 

3. La tramitació dels expedients és per ordre d’entrada al registre general. 
 
4. L'Ajuntament del Bruc presentà en data 28/10/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

350.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
5. Com que la sol·licitud s'ajusta a la normativa esmentada, escau donar tràmit a la 

petició de l'Ajuntament del Bruc i s’obre l’expedient PCL 2022080 amb número SAP 
2022/0025234. 

 
6. Un cop examinada la sol·licitud, amb registre número 202210144357, s’ha 

comprovat que la consignació prevista pel BBVA per al 2022 està exhaurida i no es 
pot trametre a l’entitat bancària per al seu anàlisi, per tant, escau la seva denegació. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Conveni del Programa de Crèdit Local per a 2022-2023 formalitzat entre Diputació 

de Barcelona i el Banco Bilbao Vizcaya SA pel qual s’estableix, entre les condicions 
de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de Crèdit Local, 
l’import de la línia de crèdit per un total anual de 250 M d’euros, aprovat per acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de data 23 de desembre de 2021 (BOPB 
24.12.2021). 

 
2. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
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3. 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). 

 
4. 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 al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
5. 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. 
 
6. 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 
 
ÚNIC. DENEGAR la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament del Bruc per subsidiar 
el tipus d’interès del préstec sol·licitat, a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local, en data 28/10/2022, per haver-se exhaurit la consignació de la línia de 
crèdit anual prevista per l’entitat bancària en els termes que s’argumenta a la part 
expositiva.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 
diferents vehicles 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. 2022/0024810).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
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Des de la Subdirecció de Logística, ens comuniquen la necessitat de tramitar 
l’expedient administratiu oportú de baixa per antiguitat i obsolescència de vehicles que 
tenen adscrits i la cessió gratuïta, d’acord amb les sol·licituds presentades per 
l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia i l’Associació de Conductors Solidaris de Catalunya. 
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa definitiva dels vehicles de l’Inventari de Béns de la Diputació de 
Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Atès que l’ajuntament i l’associació 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). 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que estipula la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de Presidència núm. 1388/22 de data 14 de febrer de 2022 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 vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments i a 
les entitats sol·licitants, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables 
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
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senyora Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura atorgada pel notari de 
Barcelona, senyor Ramon Faus i Esteve, de 25 de maig de 1977. 

 
2. Aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la corporació amb la 

naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de 
terreny i F001023 a nivell d’edifici. 
 

3. En data 6 i 22 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de 
Barcelona van signar, respectivament, un conveni per a la cessió d’ús d’una 
superfície de 161,50 m2 del local comercial en planta baixa de l’edifici de la plaça 
de la República, 9-11, de Montesquiu, a favor de l’Ajuntament, per un termini de 
quatre anys, per destinar-lo a menjador escolar, la gestió del qual és realitzada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a instal·lació de 
l’escola CEIP El Rocal. 

 
4. En data 20 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar 

formalment l’ampliació de l’ús per al qual va ser cedit aquest espai per tal de 
desenvolupar altres activitats d’ús social (centre cívic, un lloc de trobada de reunió 
per a joves i grans, amb finalitat lúdica i cultural,...) durant les hores en què el local 
no es fes servir com a menjador escolar. Així mateix, va sol·licitar incloure en la 
cessió la terrassa de la planta baixa del local atès que per a aquestes segones 
activitats seria molt adequat i permetria un ventall més ampli d’activitats durant 
una part de l’any. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar també l’ampliació de la 
durada del conveni vigent per disposar d’un marge de temps més ampli per a la 
implantació i arrelament de les noves activitats, així com per assegurar per un 
període de temps major la possibilitat de comptar amb l’actual menjador escolar, 
que és indispensable per al bon funcionament del servei educatiu. 
 

5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juliol de 2016 va 
aprovar, per acord número 403, la cessió d’ús d’uns espais situats a la planta 
baixa de l’edifici ubicat a la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, com a 
menjador escolar, amb l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en 
activitats d’àmbit social. 
 

6. En data 20 de febrer de 2017 es va formalitzar i signar el conveni, amb número de 
registre 311/17, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, 
vigent fins el 20 de febrer de 2021, prorrogable per acord exprés de les parts fins a 
un màxim global de 6 anys, i que va deixar sense efecte el conveni anterior signat 
l’any 2013. 
  

7. L’Ajuntament de Montesquiu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 1 de setembre de 2020, va sol·licitar, d’acord amb el Pacte Quart del conveni 
regulador, la pròrroga expressa per dos anys més del referit conveni. 
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8. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 2020 va 

aprovar, per acord número 515, la pròrroga de la cessió d’ús dels espais referits, 
situats a la planta baixa de l’edifici ubicat a la plaça de la República, 9-11, de 
Montesquiu, com a menjador escolar, amb l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús 
com a menjador, en activitats d’àmbit social. 
 

9. En data 9 de desembre de 2020 es va formalitzar i signar l’addenda de pròrroga al 
conveni, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent fins 
el 20 de febrer de 2023. 
 

10. En data 13 de gener de 2021 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar formalment 
una nova ampliació de l’ús per al qual va ser cedit aquest espai. D’acord amb el 
projecte en què treballa l’Ajuntament sota el lema “MONTESQUIU VIU” i que 
s’acompanyava a la sol·licitud, els espais es volien destinar a altres activitats d’ús 
social dirigides a persones de diferents edats per impulsar polítiques de 
participació i d’igualtat per afavorir el desenvolupament personal i social, la 
integració i la cohesió social del municipi, tot d’acord amb els objectius i ventall de 
propostes per a cada un dels espais o zones que es detallaven a la documentació 
tramesa amb la sol·licitud segons els col·lectius de gent gran, joves i infants i 
famílies destinatàries. Així mateix, per tal de poder dur a terme les referides 
activitats va sol·licitar incloure en la cessió la totalitat dels baixos i del soterrani 
(inclosa la zona exterior). 
 

11. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 2021 va 
aprovar, per acord número 382, l’ampliació de la superfície cedida a la totalitat 
dels baixos i del soterrani (inclosa la zona exterior) de l’immoble ubicat a la plaça 
de la República, 9-11, de Montesquiu, amb modificació de la destinació en el sentit 
que l’Ajuntament de Montesquiu havia de destinar la superfície cedida com a 
menjador escolar de l’escola CEIP El Rocal i a altres activitats d’ús social dirigides 
als col·lectius de persones grans, joves i als infants i les famílies per impulsar 
polítiques de participació i d’igualtat per afavorir el desenvolupament personal i 
social, la integració i la cohesió social del municipi, durant les hores en què el local 
no es fes servir com a menjador escolar. 
 

12. En data 26 de juliol de 2021 es va formalitzar i signar la segona addenda al 
conveni, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent fins 
el 20 de febrer de 2023. 
 

13. En data 5 de setembre de 2022 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar 
formalment continuar fent ús d’aquests espais en els mateixos termes descrits al 
conveni amb número de registre 311/17 i les seves addendes. 

 
14. La Diputació de Barcelona no utilitza, i no es preveu en el futur, que els baixos i el 

soterrani (inclosa la zona exterior) de l’immoble ubicat a la plaça de la República, 
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9-11, de Montesquiu, siguin ocupats pels serveis de la Diputació de Barcelona per 
a desenvolupar cap de les seves finalitats. 
 
Així mateix, amb la cessió d’aquests espais, la Diputació de Barcelona continua 
contribuint a la cooperació en la prestació satisfactòria dels serveis i activitats per 
part dels municipis de la província, donant-los suport en tot allò que els hi calgui. 
 
Concretament, en el cas que ens ocupa, es dona suport a l’Ajuntament de 
Montesquiu a fi de continuar amb l’ús actual dels espais cedits per destinar-los a 
menjador escolar i a altres activitats d’ús social dirigides a persones de diferents 
edats per impulsar polítiques de participació i d’igualtat que afavoreixin el 
desenvolupament personal i social, la integració i la cohesió social del municipi, 
fora de l’horari d’ús com a menjador. 
 

15. Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que consten a l’expedient 
administratiu. 

 
Fonaments de Dret 
 
Respecte a la capacitat jurídica de les administracions locals 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (en endavant LBRL), les entitats locals, per al compliment 
de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tenen plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
D’acord amb l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPC), pel que fa a la capacitat 
jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 
 
Respecte a les relacions interadministratives 
 
Segons l’art. 55, lletra e) de la LBRL, l’Administració General de l’Estat, així com les 
administracions autonòmica i local, hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a 
l’eficaç compliment de les seves activitats; i ho hauran de fer en relació amb l’article 10 
d’aquesta norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i amb l’art. 107 i 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC). 
 
Així mateix, l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant LPAP), estableix que les administracions 
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públiques han d’ajustar les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al 
principi de lleialtat institucional, observant les obligacions d’informació mútua, 
cooperació, assistència i respecte a les respectives competències, i ponderant en el 
seu exercici la totalitat dels interessos públics implicats. 
 
L’article 30 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, atorga a les 
diputacions competències de cooperació als municipis. 
 
Per últim, són d’aplicació els articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim 
jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), estableixen els principis de les relacions 
interadministratives i el deure de col·laboració i cooperació entre les administracions 
públiques; l’article 144, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, destacant 
l’apartat g) relatiu a les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els 
canvis de titularitat i la cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 
 
Respecte a les competències de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 36.1 b) de la LBRL, estableix que són competències pròpies de la Diputació, 
en tot cas, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Per 
tant, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona porta a terme tasques de suport o col·laboració 
amb altres administracions, especialment a l’àmbit local, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 
 
Respecte a les cessions de béns patrimonials 
 
Amb caràcter general, els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb 
criteris de màxima rendibilitat, en virtut d’allò establert a l’article 8 de la LPAP i article 
72 del RPC. No obstant, l’apartat tercer d’aquest darrer article permet fer prevaldre la 
rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica.  
 
Així mateix, l’article 8 del RPC, estableix que els béns patrimonials poden procurar 
indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives i l’article 145 de la LPAP 
requereix per a la cessió gratuïta dels béns, la destinació a fins d’utilitat pública o 
interès social. 
 
Respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 de la LPAP permet la cessió d’ús dels béns o 
drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. I així mateix, el RPC no regula estrictament la cessió d’ús gratuïta 
per temps determinat, però sí regula en els art. 75 i següents la cessió en precari de 
l’ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats 
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o 
d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien 
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aplicables per assimilació en aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan 
ho requereixen les peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 
 
Respecte a la publicitat del conveni 
 
L’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix l’obligació de tramesa dels convenis i 
addendes al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Respecte al registre de l’operació patrimonial 
 
D’acord amb la normativa comptable i en atenció a que l’operació patrimonial serà per 
un període inferior a la vida útil de l’immoble, la cessió d’ús gratuïta del bé s’ha de 
registrar a l’Inventari de Béns de la corporació i valorar segons estableix la norma 19a 
de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Respecte a l’aprovació de la resolució 
 
L’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer de 
2022) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig 
de 2022), atribueix a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, la 
competència per aprovar la cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter 
ocasional, ni una durada superior a quatre anys. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació, adopti 
els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, 
d’una superfície interior construïda de 359,80 m2 més 106,73 m2 de terrassa, situats a 
la planta baixa i soterrani de l’edifici de la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, 
propietat de la Diputació de Barcelona, per a l’ús de menjador escolar i per a altres 
activitats d’àmbit social dirigides a persones de diferents edats per impulsar polítiques 
de participació i d’igualtat que afavoreixin el desenvolupament personal i social, la 
integració i la cohesió social del municipi, fora de l’horari d’ús com a menjador. 
 
Segon. APROVAR la minuta del “Conveni de cessió d’ús gratuïta, a favor de 
l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície interior construïda de 359,80 m2 més 
106,73 m2 de terrassa, situats a la planta baixa i soterrani de l’edifici de la plaça de la 
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República, 9-11, de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona”, d’acord amb 
l’annex adjunt. 
 
Tercer. SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública per un període de 20 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la corporació, per a què puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Quart.  DECLARAR que, en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Cinquè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona l’operació 
patrimonial a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, una vegada s’hagi formalitzat el 
conveni, en virtut de la norma de reconeixement i valoració 19a de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre. 
 
Sisè. DETERMINAR que la Diputació de Barcelona trametrà aquest conveni al 
Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, 
una vegada hagi estat formalitzat amb la signatura dels legals representants de totes 
les parts, en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Setè. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Montesquiu per al seu coneixement 
i posterior formalització del conveni per ambdues parts als efectes 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. 
 

ANNEX al Dictamen que proposa aprovar la minuta del “Conveni de cessió d’ús 
gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície interior construïda 
de 359,80 m

2
 més 106,73 m

2
 de terrassa, situats a la planta baixa i soterrani de l’edifici 

de la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, propietat de la Diputació de 
Barcelona” 
(Exp. 2022/20496) 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat a la plaça de la República, 

9-11, al terme municipal de Montesquiu, procedent de l’herència de la senyora 
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Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura atorgada pel notari de Barcelona, 
senyor Ramon Faus i Esteve, de 25 de maig de 1977. 

 
2. Aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la corporació amb la naturalesa 

jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny i F001023 
a nivell d’edifici. 

 
3. En data 6 i 22 de febrer de 2013 l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de 

Barcelona van signar, respectivament, un conveni per a la cessió d’ús d’una superfície 
de 161,50 m

2
 del local comercial en planta baixa de l’edifici de la plaça de la República, 

9-11, de Montesquiu, a favor de l’Ajuntament, per un termini de quatre anys, per 
destinar-lo a menjador escolar, la gestió del qual és realitzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a instal·lació de l’escola CEIP El 
Rocal. 

 
4. En data 20 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar formalment 

l’ampliació de l’ús per al qual va ser cedit aquest espai per tal de desenvolupar altres 
activitats d’ús social (centre cívic, un lloc de trobada de reunió per a joves i grans, amb 
finalitat lúdica i cultural,...) durant les hores en què el local no es fes servir com a 
menjador escolar. Així mateix, va sol·licitar incloure en la cessió la terrassa de la planta 
baixa del local atès que per a aquestes segones activitats seria molt adequat i 
permetria un ventall més ampli d’activitats durant una part de l’any. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar també l’ampliació de la durada 
del conveni vigent per disposar d’un marge de temps més ampli per a la implantació i 
arrelament de les noves activitats, així com per assegurar per un període de temps 
major la possibilitat de comptar amb l’actual menjador escolar, que és indispensable 
per al bon funcionament del servei educatiu. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juliol de 2016 va aprovar, 

per acord número 403, la cessió d’ús d’uns espais situats a la planta baixa de l’edifici 
ubicat a la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, com a menjador escolar, amb 
l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en activitats d’àmbit social. 

 
6. En data 20 de febrer de 2017 es va formalitzar i signar el conveni, amb número de 

registre 311/17, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent 
fins el 20 de febrer de 2021, prorrogable per acord exprés de les parts fins a un màxim 
global de 6 anys, i que va deixar sense efecte el conveni anterior signat l’any 2013. 

 
7. L’Ajuntament de Montesquiu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 

de setembre de 2020 va sol·licitar, d’acord amb el Pacte Quart del conveni regulador, la 
pròrroga expressa per dos anys més del referit conveni. 

 
8. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 2020 va aprovar, 

per acord número 515, la pròrroga de la cessió d’ús dels espais referits, situats a la 
planta baixa de l’edifici ubicat a la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, com a 
menjador escolar, amb l’ampliació d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en 
activitats d’àmbit social. 
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9. En data 9 de desembre de 2020 es va formalitzar i signar l’addenda de pròrroga al 
conveni, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent fins el 20 
de febrer de 2023. 

 
10. En data 13 de gener de 2021 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar formalment una 

nova ampliació de l’ús per al que va ser cedit aquest espai. D’acord amb el projecte en 
què treballa l’Ajuntament sota el lema “MONTESQUIU VIU” i que s’acompanyava a la 
sol·licitud, els espais es volien destinar a altres activitats d’ús social dirigides a 
persones de diferents edats per impulsar polítiques de participació i d’igualtat per 
afavorir el desenvolupament personal i social, la integració i la cohesió social del 
municipi, tot d’acord amb els objectius i ventall de propostes per a cada un dels espais 
o zones que es detallaven a la documentació tramesa amb la sol·licitud segons els 
col·lectius de gent gran, joves i infants i famílies destinatàries. Així mateix, per tal de 
poder dur a terme les referides activitats va sol·licitar incloure en la cessió la totalitat 
dels baixos i del soterrani (inclosa la zona exterior). 

 
11. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 2021 va aprovar, 

per acord número 382, l’ampliació de la superfície cedida a la totalitat dels baixos i del 
soterrani (inclosa la zona exterior) de l’immoble ubicat a la plaça de la República, 9-11, 
de Montesquiu, amb modificació de la destinació en el sentit que l’Ajuntament de 
Montesquiu havia de destinar la superfície cedida com a menjador escolar de l’escola 
CEIP El Rocal i a altres activitats d’ús social dirigides als col·lectius de persones grans, 
joves i als infants i les famílies per impulsar polítiques de participació i d’igualtat per 
afavorir el desenvolupament personal i social, la integració i la cohesió social del 
municipi, durant les hores en què el local no es fes servir com a menjador escolar. 

 
12. En data 26 de juliol de 2021 es va formalitzar i signar la segona addenda al conveni, 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, vigent fins el 20 de febrer 
de 2023. 

 
13. En data 5 de setembre de 2022 l’Ajuntament de Montesquiu va sol·licitar formalment 

continuar fent ús d’aquests espais en els mateixos termes descrits al conveni amb 
número de registre 311/17 i les seves addendes.  

 
14. La Diputació de Barcelona no utilitza, i no es preveu en el futur, que els baixos i el 

soterrani (inclosa la zona exterior) de l’immoble ubicat a la plaça de la República, 9-11, 
de Montesquiu, siguin ocupats pels serveis de la Diputació de Barcelona per a 
desenvolupar cap de les seves finalitats. 
 
Així mateix, amb la cessió d’aquests espais per a dur a terme les activitats descrites 
anteriorment, la Diputació de Barcelona contribueix a la cooperació en la prestació 
satisfactòria dels serveis i activitats per part dels municipis de la província, donant-los 
suport en tot allò que els hi calgui. 
 
Concretament, en el cas que ens ocupa, es dona suport a l’Ajuntament de Montesquiu 
davant les necessitats plantejades de manteniment de la superfície i l’ús per al qual va 
ser cedit aquest espai en els mateixos termes establerts al conveni amb número de 
registre 311/17 i les seves addendes, per tal de destinar-lo a menjador escolar de 
l’escola CEIP El Rocal i a altres activitats d’ús social dirigides a persones de diferents 
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edats per impulsar polítiques de participació i d’igualtat que afavoreixin el 
desenvolupament personal i social, la integració i la cohesió social del municipi. 
 

15. De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (en endavant LBRL), les entitats locals, per al compliment 
de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tenen plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe 
de béns. 

 
D’acord amb l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPC), pel que fa a la capacitat 
jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 

 
16. Segons l’art. 55, lletra e) de la LBRL, l’Administració General de l’Estat, així com les 

administracions autonòmica i local, hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a 
l’eficaç compliment de les seves activitats; i ho hauran de fer en relació amb l’article 10 
d’aquesta norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i amb l’art. 107 i 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC). 

 
Així mateix, l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant LPAP) estableix que les administracions 
públiques han d’ajustar les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al 
principi de lleialtat institucional, observant les obligacions d’informació mútua, 
cooperació, assistència i respecte a les respectives competències, i ponderant en el 
seu exercici la totalitat dels interessos públics implicats. 

 
L’article 30 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, atorga a les 
diputacions competències de cooperació als municipis. 

 
Per últim, són d’aplicació els articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim 
jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), estableixen els principis de les relacions 
interadministratives i el deure de col·laboració i cooperació entre les administracions 
públiques; l’article 144, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, destacant 
l’apartat g) relatiu a les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els 
canvis de titularitat i la cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
17. L’article 36.1 b) de la LBRL estableix que són competències pròpies de la Diputació, en 

tot cas, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Per tant, 
en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona porta a terme tasques de suport o col·laboració 
amb altres administracions, especialment a l’àmbit local, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 

 
18. Amb caràcter general, els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb 

criteris de màxima rendibilitat, en virtut d’allò establert a l’article 8 de la LPAP i article 72 
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del RPC. No obstant, l’apartat tercer d’aquest darrer article permet fer prevaldre la 
rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica.  

 
Així mateix, l’article 8 del RPC, estableix que els béns patrimonials poden procurar 
indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives i l’article 145 de la LPAP 
requereix per a la cessió gratuïta dels béns, la destinació a fins d’utilitat pública o 
interès social. 

 
19. Respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 de la LPAP permet la cessió d’ús dels béns o 

drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. I així mateix, el RPC no regula estrictament la cessió d’ús gratuïta 
per temps determinat, però sí regula en els art. 75 i següents la cessió en precari de 
l’ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats 
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o 
d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien 
aplicables per assimilació en aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan 
ho requereixen les peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 

 
20. 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 
D’acord amb els antecedents fàctics i jurídics exposats fins ara, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de ........... de 2022 (referència de registre núm. XX/2022), 
va aprovar la signatura d’aquest conveni. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Montesquiu també aprovà la subscripció d’aquest 
conveni, mitjançant acord/resolució de ....... 
 
En concordança amb els antecedents i motius exposats, les parts, de comú acord, es 
reconeixen plena capacitat per a aquest acte i formalitzen aquest conveni, que es regeix 
pels següents  
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
La Diputació de Barcelona cedeix l’ús a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una 
superfície interior construïda de 359,80 m² més 106,73 m² de terrassa, situats a la planta 
baixa i soterrani de l’edifici de la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, propietat de la 
Diputació de Barcelona; el qual figura inscrit a l’Inventari de béns de la corporació amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny i 
F001023 a nivell d’edifici. 
 
Les superfícies objecte de la cessió són les indicades en els plànols que figuren a l’annex 
adjunt i en el quadre següent: 
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La realització de qualsevol tipus d’obres als espais cedits requerirà l’autorització expressa i 
supervisió de la Diputació de Barcelona, excepte les petites reparacions de manteniment 
d’instal·lacions. Aquestes restaran en benefici de la propietat. 
 
L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte 
d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics de la corporació i, en tot cas, la 
realització dels treballs serà a càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
Vuitè. Comptadors i subministraments continus 
 
L’Ajuntament de Montesquiu continuarà encarregant-se dels serveis i subministraments ja 
contractats relatius als espais cedits amb anterioritat i haurà de contractar, si s’escau, 
qualsevol modificació en els serveis i subministraments corresponent als nous espais i usos, 
així com també seran al seu càrrec l’adquisició, reparació i conservació dels comptadors 
corresponents. 
 
Novè. Responsabilitats i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exonerada de tota responsabilitat administrativa, civil o 
penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais cedits a l’Ajuntament de 
Montesquiu, ni adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat respecte a les 
instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels espais cedits. L’Ajuntament de Montesquiu 
serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les persones, els béns i 
els espais utilitzats sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats 
que s’hi desenvolupen. 

 
Amb la finalitat establerta en el paràgraf anterior, l’Ajuntament contractarà o inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, l’edifici objecte 
d’aquesta cessió, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es puguin 
produir. 
 
Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat 
es destinaran per part de l’Ajuntament a reparar els danys causats o per fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts. 
 
Desè. Rescabalament de danys 
 
L’Ajuntament de Montesquiu declara conèixer l’estat actual dels espais que es cedeixen, en 
tant que ja els estava ocupant per conveni de cessió d’ús amb número de registre 311/17, 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 
28 de juliol de 2016, entre l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de Barcelona, vigent 
des del 20 de febrer de 2017; i les seves addendes. 
 
Per tant, qualsevol desperfecte que hi hagi al mateix, sempre que no es consideri un 
element comú de l’edifici, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i 
perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais cedits, quan hi 
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hagi causa imputable al funcionament i/o activitats desenvolupades en ells, sens perjudici 
que puguin reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Onzè. Causes d’extinció del conveni 
 
A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni extingirà els seus efectes per 
les causes següents: 
 
a) Per l’actuació de qualsevol de les parts que suposi un incompliment de les condicions 

establertes en el present conveni. 
 
b) Per la destinació dels espais objecte de cessió a finalitats que es considerin 

inadequades o suposin un perill per a l’estat de la finca, supòsit en el qual revertiran de 
forma automàtica a la Diputació de Barcelona. 

 
c) La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de rescindir unilateralment el present 

conveni, si així es justifiqués per imperatiu legal, per raons d’interès públic, per canvi de 
qualificació jurídica i/o destí o en els criteris d’apreciació que van motivar la inicial 
cessió d’ús o per la disponibilitat d’espais més adequats o específics per a l’ús pel qual 
s’ha cedit l’immoble. 

 
Dotzè. Provisió de material 

 
L’Ajuntament de Montesquiu, com a cessionari dels espais, proveirà tot el mobiliari i estris 
necessaris pel desenvolupament de les activitats i els retirarà en un termini no superior a 30 
dies a comptar des de la finalització del conveni, transcorreguts els quals s’entendrà que tot 
allò no retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Tretzè. Devolució de la finca 
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament 
de Montesquiu haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió de la finca 
mitjançant la devolució de les claus així com els duplicats que hagi realitzat. 
 

Catorzè. Naturalesa del conveni 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació en la resolució de 
les qüestions que es poguessin produir tant respecte a la interpretació com a l’aplicació dels 
pactes del present conveni, amb exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el 
procediment administratiu i contenciós administratiu amb competència a la província de 
Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 
 
ANNEX al “Conveni de cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, 
d’una superfície interior construïda de 359,80 m

2
 més 106,73 m

2
 de terrassa, situats a 

la planta baixa i soterrani de l’edifici de la plaça de la República, 9-11, de Montesquiu, 
propietat de la Diputació de Barcelona” 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gabinet d’Innovació Digital 
 
46.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'adaptació de les condicions d'accés al recurs "SeTDIBA: serveis de suport 
per a la transformació digital" (Exp. núm. 2022/0025612).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals 
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i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents  
 
1. El Gabinet d’Innovació Digital de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 

Territorial de la Diputació de Barcelona té per assignades les funcions d’impulsar, 
planificar, dirigir i coordinar la realització de les activitats vinculades amb el 
desenvolupament dels projectes d’administració digital, transparència i govern obert 
a la Diputació de Barcelona, així com també donar suport als municipis i ens locals 
de la demarcació en aquests àmbits de treball. 

 
2. D’acord amb l’anterior i la proposta del Gabinet d’Innovació Digital, la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de setembre de 2018, va 
aprovar incloure en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” el recurs tècnic “SeTDIBA: serveis de suport per a la 
transformació digital”, així com la fitxa del recurs i les condicions per a accedir-hi. 

 
3. Posteriorment, novament a proposta del Gabinet d’Innovació Digital, la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
aprovar l’adaptació de les condicions d’accés al recurs “SeTDIBA: serveis de suport 
per a la transformació digital”, amb la voluntat de continuar avançant en el 
desplegament dels serveis que ofereix el recurs SeTDIBA i ampliar els ens locals de 
la demarcació que podien ser destinataris, ja que es volia, de forma progressiva 
arribar a ajuntaments de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, 
mancomunitats i als ens dependents i vinculats de tots els anteriors. 

 
4. Amb “SeTDIBA: serveis de suport a la transformació digital” es dona suport a la 

modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de 
metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar 
seva gestió interna de forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els 
canals de relació telemàtica amb la ciutadania. 

 
5. El conjunt de serveis inclosos en el recurs SeTDIBA són: 
 

 Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor 
d’expedients electrònics. 

 

 Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la 
Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-
TRAM, e-FACT, I-Arxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en 
el futur. 
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 Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en aspectes 
d'administració digital. 

 

6. Les condicions d’accés al recurs SeTDIBA es mantenen actualment per als 
ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, mancomunitats, entitats 
municipals descentralitzades i ens de gestió dependents o vinculats. Es tracta d’un 
recurs de prestació continuada que s’ha concedit a un total de 110 ens locals de la 
demarcació. 

 
7. Les condicions s’actualitzen per adaptar-se a l’ampliació progressiva del 

desplegament dels serveis SeTDIBA. Per altra banda, davant la previsió de 
l’acumulació de peticions, s’ha incorporat la puntuació per a la priorització de la fase 
de diagnosi i les condicions per al desplegament posterior. 

 
Fonaments de dret 
 

1. La Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic, estableixen obligacions per a totes les administracions públiques que 
impliquen la transformació digital dels procediments administratius i dels expedients 
i documents que els sustenten.  

 
2. En el mateix sentit, el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el 

Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, es 
proposa els quatre grans objectius de millorar l'eficiència administrativa, 
incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment 
utilitzables i millorar la seguretat jurídica. 

 
3. Per a l’aplicabilitat d’aquest marc legal, la Diputació de Barcelona en exercici de les 

atribucions i competències que li assignen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, presta funcions de suport, 
cooperació i assistència als municipis del seu àmbit territorial, especialment als 
municipis de menor capacitat econòmica i de gestió. En concret, l’esmentat article 
36 en el seu apartat 1.g) atribueix expressament a la Diputació, com a competència 
pròpia, la prestació dels serveis d’administració electrònica en municipis de població 
inferior a 20.000 habitants. 

 

L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022, i modificat 
per Decret de Presidència núm. 6212/2022, de 26 de maig de 2022 i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2022, atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis i el seu 
règim. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 

Primer. APROVAR l’adaptació del document que integra les Condicions d’accés del 
recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”, d’acord amb el text 
que s’incorpora com a annex als presents acords. 
 

Segon. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
a públic coneixement i efectes.  
 
Tercer. DISPOSAR la incorporació d’aquestes Condicions d’accés al recurs 
“SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital” a aquest recurs que ofereix 
el Catàleg de serveis 2021-2023. 
 
Quart. L’entrada en vigor de les noves Condicions d’accés del recurs “SeTDIBA: 
serveis de suport per a la transformació digital” s’iniciarà a partir de la data d’aprovació 
del present Dictamen per a les peticions presentades a partir del dia següent de la 
seva aprovació. 
 

ANNEX al dictamen d’aprovació de l’adaptació de les condicions d’accés al recurs 
“SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”. 
  
CONDICIONS D’ACCÉS al recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la transformació 
digital”  
 
1. Introducció 
 
La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport a la 
transformació digital per facilitar-los el compliment de les seves obligacions en matèria de 
tramitació electrònica d’acord amb la normativa aplicable, i en general, per millorar la seva 
gestió aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics. 
 
En aquest marc, SeTDIBA és el conjunt de serveis d’administració digital que ofereix la 
Diputació de Barcelona, a través del Gabinet d’Innovació Digital, en coordinació amb la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Gerència de Serveis de Cultura i la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet de 
Premsa i Comunicació, als ens locals (ajuntaments de fins a 20.000 habitants, entitats 
municipals descentralitzades, consells comarcals, mancomunitats) i als seus ens 
dependents i vinculats . SeTDIBA inclou:  

 
• Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d’expedients 

electrònics. 
• Integració progressiva amb la resta de serveis i solucions digitals que ofereix la Diputació 

de Barcelona. 
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• Integració amb la resta de serveis i sistemes que ofereix el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (endavant Consorci AOC): e-NOTUM, e-TAULER, iARXIU, e-FACT, 
e-TRAM, EACAT, MUX i VIA OBERTA, a més dels que s’hi puguin incorporar en el futur, 
proveïts per aquesta o altres institucions. 

• Suport permanent als ens locals destinataris en la gestió del canvi en els vessants 
formatiu, comunicatiu i relacional, i de suport a la utilització de les solucions 
tecnològiques des del punt de vista funcional, i en general, en l’àmbit de l’administració 
digital. 

 
Així doncs, mitjançant SeTDIBA es proveeix als esmentats ens locals de serveis de suport 
per implantar mètodes de treball comuns d’accés a eines tecnològiques i de serveis de 
suport per a la seva utilització continuada, que estan subjectes a les especificacions 
determinades en aquest document. 
 
D’altra banda, e-SET és un model de treball definit inicialment pel Consorci AOC i que la 
Diputació de Barcelona adopta i impulsa per al desenvolupament de SeTDIBA. e-SET 
consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els 
expedients i les tasques que es deriven de la gestió diària d’un ens local de determinada 
dimensió organitzativa, i és per això que s’ha considerat adequat per als ens locals l’objectiu 
de SeTDIBA. 
 
Aquest document descriu el contingut del recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la 
transformació digital” del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, i recull les 
actuacions que per a la seva posada a disposició realitzarà la Diputació de Barcelona, així 
com les condicions que hauran de complir els ens locals que els vulguin utilitzar.  
 
L’acceptació d’aquestes condicions d’accés és requisit per a la sol·licitud del recurs i la 
prestació continuada de les assistències que se’n derivin.  
 
2. Antecedents i marc legal 
 
La Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic, estableixen tot un 
conjunt d’obligacions per a totes les administracions públiques que impliquen una veritable 
transformació digital dels procediments administratius i dels expedients i documents que els 
sustenten.  
 
En relació amb aquest àmbit el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, es proposa 
els quatre grans objectius de millorar l'eficiència administrativa, incrementar la transparència 
i la participació, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables i millorar la seguretat jurídica. 
 
Per a l’aplicabilitat d’aquest marc legal, la Diputació de Barcelona en exercici de les 
atribucions i competències que li assignen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, presta funcions de suport, cooperació i assistència 
als municipis del seu àmbit territorial, especialment als municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió. En concret, l’esmentat article 36 en el seu apartat 1.g) atribueix 
expressament a la Diputació, com a competència pròpia, la prestació dels serveis 
d’administració electrònica en municipis de població inferior a 20.000 habitants. 
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Pel que fa als serveis d’administració digital, el 17 de desembre de 2015 la Diputació de 
Barcelona va signar el conveni de col·laboració amb el Consorci AOC per impulsar la 
implantació de la metodologia de treball e-SET als municipis del seu àmbit territorial, 
prioritzant aquells de menys de 1.000 habitants. En aquest conveni es va preveure una fase 
inicial o pilot i una fase d’extensió adreçada als municipis de fins a 5.000 habitants.  
 
En el marc d’aquesta col·laboració amb el Consorci AOC, la Diputació va aprovar per Decret 
núm. 4578/2015 la implantació pilot de la metodologia e-SET en 6 ajuntaments de la 
demarcació. Un cop analitzat i valorat favorablement l’impacte de la metodologia en els 
municipis pilot, el Gabinet d’Innovació Digital va impulsar el projecte d’implantació de la 
metodologia conjuntament amb les eines informàtiques per facilitar el compliment de la Llei 
39/2015, fins a un total d’11 ajuntaments pilot, el que es va aprovar per Decret núm. 
5115/2018. 
 
Més enllà de les obligacions legals, els serveis SeTDIBA constitueixen, en l’àmbit territorial i 
competencial de la Diputació de Barcelona, una actuació vinculada al Pacte Nacional per a 
la Societat Digital signat el 24 d’octubre de 2016 que impulsa la generació d'una nova 
Administració, oberta, més àgil, més senzilla i més orientada a les necessitats vitals dels 
ciutadans producte de la digitalització de les administracions catalanes. 
 
3. Objecte i descripció del servei que presta la Diputació de Barcelona 
 
Els serveis SeTDIBA consisteixen en: 
 
1. Posar a l’abast dels ens locals destinataris la informació, les eines de registre i el gestor 
d’expedients d’acord amb la metodologia e-SET.  
 
2. Proporcionar formació, assessorament i suport continuat en la metodologia e-SET i en les 
eines facilitades, de forma directa o a través de la col·laboració amb els consells comarcals.  
 
3. Permetre la consulta o gestió de les anotacions de registre i els documents i expedients 
disponibles a nivell municipal, per part del personal de l’ens destinatari autoritzat per a fer-
ho, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació facilitades per la plataforma.  
 
4. Facilitar un quadre de comandament amb indicadors que permetin identificar la situació 
de la gestió digital, el grau de seguiment de la metodologia i la maduresa de la tramitació 
electrònica. 
 
5. Facilitar materials de suport metodològics, així com models i plantilles per a la gestió 
local.  
 
6. Assegurar les adaptacions de les eines a l’evolució dels requeriments normatius. 
 
7. Gestionar i assegurar de manera progressiva les integracions del registre i el gestor 
d’expedients amb la plataforma EACAT, i en concret els serveis: e-TRAM, e-FACT, e-
TAULER, e-NOTUM, iARXIU, MUX i VIA OBERTA proveïts pel Consorci AOC, així com 
desenvolupar noves integracions amb productes que pugui proveir el mateix Consorci, o per 
altres institucions, que s’hi escaiguin que es puguin incorporar i integrar en SeTDIBA.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
8. Posar a l’abast dels ens locals les integracions del registre i el gestor d’expedients amb 
els sistemes d’informació facilitats per la Diputació de Barcelona, com són el padró 
municipal i el sistema de gestió comptable municipal. 
 
9. Incorporar de forma progressiva a SeTDIBA la integració i adaptació d’altres eines 
proveïdes per la Diputació de Barcelona.  
 
10. Centralitzar l’arxivament o custòdia de dades i documents electrònics donant compliment 
de l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
11. Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant d’un 
servei d’assistència que asseguri el correcte funcionament de tot el sistema, sense perjudici 
que hi pugui haver talls puntuals de servei als efectes de manteniment o actualització de la 
plataforma, o per les incidències que es puguin produir. 
 
12. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i 
control, per tal d’assegurar un correcte ús del sistema i de la metodologia així com el 
compliment de l’objecte de l’actuació, sempre garantint el respecte vers la confidencialitat de 
la informació, i de les dades personals objecte de tractament. 
 
13. La Diputació de Barcelona no és responsable de la correcció i qualitat de la informació 
incorporada al sistema per l’ens local. 
 
14. La Diputació de Barcelona es compromet a retornar les dades i eliminar la informació 
existent en els seus sistemes en cas de renúncia explícita de l’ens local als serveis de 
SeTDIBA, essent responsabilitat de l’ens local la migració de dades cap a altres sistemes. 
No obstant, es mantindrà una còpia bloquejada de les dades utilitzades durant el temps en 
el qual es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
4. Fase de desenvolupament 
 
L’assistència als ens locals derivada del recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la 
transformació digital” s’estructura en les fases següents:  
 
Fase de diagnosi: té per objectiu, d’una banda, verificar els aspectes organitzatius i 
tecnològics que fan possible l’evolució adequada del projecte; i, d’una altra, recopilar la 
informació necessària per a la seva configuració. Aquesta fase finalitza amb la identificació 
dels requisits a acomplir per l’ens local i la proposta de configuració de les eines.  
Fase d’implantació: té per objectiu que el personal de l’ens destinatari assoleixi els 
coneixements tant metodològics, com de les eines que es faran servir. Aquesta fase finalitza 
amb la jornada d’arrencada de les eines en entorn real a l’ens destinatari.  
Fase de consolidació i finalització de la implantació: té per objectiu verificar que l’ens 
destinatari aplica la metodologia correctament i resoldre dubtes o reforçar conceptes abans 
de donar per finalitzada la implantació de la metodologia i les eines.   
Fase de manteniment: té per objectiu donar suport a l’ens destinatari al llarg del temps tant 
en aspectes metodològics com d’ús de les eines i fer seguiment de la continuïtat del model 
de treball al llarg del temps. 
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5. Compromisos dels ens locals beneficiaris  
 

Durant la fase de diagnosi: 
 
1. Facilitar a la Diputació de Barcelona informació veraç i actualitzada que li sigui requerida 

per a l’elaboració de la diagnosi inicial i la identificació dels requisits bàsics a assolir per 
part de l’ens destinatari.  

2. Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació necessària per poder realitzar la 
configuració del registre i del gestor d’expedients i de les eines que en el futur puguin 
ampliar l’abast del servei. 

3. Identificar un cap de projecte i l’equip impulsor que coordinarà el projecte dins de l’ens 
local, recopilarà la informació necessària per la configuració i vetllarà pel compliment de 
la metodologia, els requisits previs i els acords adoptats, i realitzarà les accions de 
comunicació sobre el projecte a tota l’organització de l’ens local. En aquest equip 
impulsor hi ha de participar el secretari/ària-interventor/a de l’entitat.  

 
Durant les fases d’implantació i consolidació:  
 
1. Assegurar els recursos humans i materials (adquisició de lectors de targetes, escàners 

locals o altres dispositius que s’hi escaiguin) durant tot el projecte d’implantació. 
Aquestes mesures poden suposar reducció o tancament puntual del servei d’atenció 
ciutadana durant la formació en la metodologia i de posada en funcionament de les eines 
de gestió digital. 

2. Assegurar una connectivitat suficient que permeti la implantació d’un model de treball 
basat en l’ús intensiu de les xarxes de comunicacions. Tot això, sens perjudici de les 
iniciatives que en aquest àmbit impulsa la Diputació de Barcelona. 

3. Realitzar les actuacions necessàries amb el Consorci AOC per donar d’alta els serveis 
que s’han d’integrar amb les eines SeTDIBA i autoritzar a la Diputació de Barcelona a 
realitzar les gestions i tasques tècniques d’integració directament amb els serveis tècnics 
del Consorci AOC. 

4. Adoptar com a instruments municipals de gestió documental (quadre de classificació, 
tipologies documentals i altres que s’hi escaiguin) els adaptats al model SeTDIBA per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.  

5. Realitzar les accions de comunicació adreçades a la ciutadania que garanteixin el 
coneixement del projecte de transformació digital i el funcionament dels canals de relació 
telemàtica amb l’ens local. 

6. Facilitar l’accés com a administradors al personal que realitza el suport en nom de la 
Diputació de Barcelona. En el cas de ser beneficiaris del suport d’arxivers itinerants de la 
Diputació de Barcelona, facilitar-los els permisos d’accés necessaris per garantir 
l’exercici de les seves funcions.  

 
Un cop realitzada la fase d’implantació de les eines i el model de treball, i de forma contínua:  
 
1. Assegurar la continuïtat del model e-SET en l’ens local un cop finalitzada la fase 

d’implantació, davant les disfuncions que es puguin produir. A aquest efecte el Gabinet 
d’Innovació Digital, periòdicament, traslladarà els resultats del seguiment de l’ús dels 
serveis que estigui realitzant l’ens local i les propostes d’actuació que se’n derivin. 
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2. Mantenir el nucli de dades de persones i d’adreces, depurant els duplicats i adaptant les 
entrades a les directrius facilitades pel Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de 
Barcelona.  

3. Portar a terme la gestió d’alta d’usuaris del registre i del gestor d’expedients a través del 
gestor d'accessos a les aplicacions de la Diputació de Barcelona (referent SVUS de l’ens 
destinatari), especificant els diferents tipus d’accés (perfil, càrrec, unitats de treball en les 
quals inicia tràmit, etc.). 

4. Gestionar el canvi en les dades dels usuaris, com per exemple l’adreça del correu 
electrònic d’aquests, a l’efecte de no dificultar la tramesa de comunicats. 

5. Donar de baixa els usuaris que causen baixa a l’ens destinatari, o que canvien de 
funcions, a través del corresponent referent SVUS. 

6. Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin en l’ús de les 
aplicacions.  

7. Assumir les responsabilitats derivades d’un ús incorrecte de la plataforma per part de 
l’ens local, o de les dades i documents emmagatzemats a la plataforma pels danys i 
perjudicis causats a tercers. 

8. Mantenir actualitzada la seu electrònica per tal de garantir que els canals de tramitació 
electrònica i la verificació de documents electrònics es troben operatius d’acord amb les 
directrius facilitades pel Gabinet d’Innovació Digital.  

 
No es preveu la migració de dades de registre, entenent que aquestes dades quedaran 
consolidades en els llibres anuals de registre municipal.  
 
En el cas que l’ens local disposi de gestor d’expedients previ, amb documents autèntics 
signats digitalment, el cost econòmic, les adaptacions a l’estructura i metadades SeTDIBA i 
la revisió de la càrrega de dades en el gestor d’expedients serà responsabilitat de l’ens 
local. Des de la Diputació de Barcelona es facilitarà la informació tècnica i l’assessorament 
per realitzar la migració de les dades i documents i que l’ens pugui validar-ne el resultat. 

 
6. Criteris de ponderació per a la programació del desplegament 
 
Els ens locals destinataris del recurs SeTDIBA: serveis de suport a la transformació digital 
han de sol·licitar el recurs a través del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 
de la Diputació de Barcelona.  
 
Un cop exhaurit el període de sol·licitud previst en el Catàleg i resolta l’acceptació de les 
sol·licituds presentades, el Gabinet d’Innovació Digital elaborarà la previsió (formulada en 
trimestres naturals) d’inici de la fase de diagnosi amb el que s’inicia el procés d’implantació 
de cada sol·licitud acceptada. Aquesta previsió pot variar en funció de l’evolució 
d’implantació, dels recursos tant propis com aliens destinats al projecte, així com de la 
variació dels calendaris derivats de les necessitats organitzatives dels ens beneficiaris. El 
Gabinet d’Innovació Digital publicarà a la comunitat virtual els eventuals canvis en la previsió 
que es puguin produir. Aquesta informació es produirà, com a mínim, amb caràcter 
semestral. 
 
La priorització de l’inici de la fase de diagnosi dels ens locals es realitzarà tenint present els 
següents criteris de ponderació: 
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- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un 
d’ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts 

- Ajuntaments de municipis amb població inferior o igual a 10.000 habitants o consells 
comarcals: 15 punts 

- Ajuntaments de municipis d'entre 10.001 i 20.000 habitants, ens dependents, EMD i 
consorcis: 10 punts 

- Ens locals sense solució de gestor digital d’expedients implantada: 10 punts 
- Ens locals que formen part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM): 5 punts 
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts 
 
En cas d’igualtat de puntuació, es donarà prioritat a les entitats de menor població, consells 
comarcals o a aquelles on sigui possible organitzar grups d’implantació que permetin el 
desplegament conjunt. 
 
Fruit de la fase de diagnosi, el Gabinet d’Innovació Digital informarà l’ens destinatari de la 
planificació concreta del desplegament. Quan sigui possible per la dimensió i proximitat dels 
municipis, s’establiran grups d’implantació paral·lels en ens locals per tal de maximitzar 
l’aprofitament dels recursos disponibles.  
 
En el cas dels ens locals que requereixen migració de dades des de gestors d’expedients 
actuals cap als sistemes SeTDIBA, només es programarà el desplegament quan l’ens local 
estigui en disposició de facilitar les dades en el format establert pel Gabinet d’Innovació 
Digital. 
 
El desplegament es podrà dur a terme tant per part de Diputació de Barcelona, com a través 
de mecanismes de coordinació i col·laboració amb els consells comarcals que participin en 
el projecte. 

 
En el cas de les comarques en les quals el respectiu Consell Comarcal realitzi 
tasques de desplegament del model, la ponderació anterior es podrà realitzar en 
relació amb els ens locals de la seva comarca.  

 
7. Revocació, renúncia i vigència del servei 
 
7.1. Revocació de l’aprovació del suport  
 
Fruit de la Fase de diagnosi prevista en aquest document, es poden identificar mancances 
tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest 
cas, el Gabinet d’Innovació Digital proposarà a l’ens destinatari les mesures a adoptar i el 
termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si s’escau, se li ofereixen des 
de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.  
 
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es 
pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d’Innovació Digital iniciarà els 
tràmits per a la revocació del suport.  
 
L’ens destinatari podrà tornar-ho a sol·licitar en properes convocatòries del Catàleg de 
serveis de la Diputació de Barcelona podent-se aplicar en aquest cas condicions de 
copagament de la implantació del servei SeTDIBA.  
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7.2. Renúncia per part de l’ens local 
 
Atès que SeTDIBA constitueix un recurs de prestació contínua, el servei restarà vigent 
sempre i quan l’ens local no hi renunciï explícitament. En aquest supòsit caldrà acordar 
entre les parts el calendari en el qual es produirà la finalització de la prestació del servei, i 
com es realitzarà el retorn de la informació de l’ens local continguda en els sistemes 
d’informació de la Diputació de Barcelona. 

 
8. Protecció de dades de caràcter personal 
 
8.1. D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i 
resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informarà a l’ens local 
beneficiari del recurs SeTDIBA i al seu personal usuari de les eines SeTDIBA, repecte el 
tractament de les seves dades personals, de: 
 
Responsable del tractament 
 
Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de 
drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat  
 
Finalitat del tractament 
 
Seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió dels usuaris externs amb accés 
als sistemes i eines corporatives de la Diputació, concretament a les eines dels serveis 
SeTDIBA. 
 
Temps de conservació 
 
Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es 
conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu. 
 
Legitimació del tractament 
 
Missió d’interès públic. 
 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta 
identificació dels usuaris. 
 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no serà possible l’accés a les eines 
proveïdes per la Diputació. 
 
Destinataris de cessions o transferències 
 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
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No s’ha previst cap transferència internacional de les dades subministrades. 
 
Drets de les persones interessades 
 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i 
la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o 
presencialment o per correu postal a les oficines del Registre General de la Diputació de 
Barcelona a la Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà 
dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat 
membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix 
el RGPD.  
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
8.2. Obligacions de les parts  
 
8.2.1.- Les que s’estableixen en el règim regulador del Catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona. 

 
8.2.2.- Altres obligacions que afecten la Diputació de Barcelona en tant que encarregada del 
tractament, en el present recurs: 

 
a) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 

per compte dels ens locals destinataris dels serveis SeTDIBA, que en són els 
responsables, que contingui:  
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 

responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del 
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

b) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
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c) En el cas que alguna de les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregada del tractament, aquesta 
ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça del responsable del seguiment del recurs, 
qui la derivarà al DPD del responsable del tractament afectat. La comunicació es farà de 
forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut 
la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per 
resoldre la sol·licitud. 

d) En el cas que l’ens local responsable del tractament tingui obligació de realitzar 
l’avaluació d'impacte en protecció de dades personals per a l’ús d’aquests serveis, la 
Diputació i els prestadors de serveis que aquesta hagi contractat li donaran suport. 

e) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

f) La Diputació posarà a disposició del responsable del tractament tota la informació 
necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per 
ell. 

g) La Diputació de Barcelona, d’acord amb el Catàleg de serveis, implantarà les mesures 
de seguretat que: 

 Garanteixin la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

 Permetin restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 

 Permetin verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
h) La Diputació i l’ens responsable del tractament es comunicaran les dades de contacte 

dels seus respectius DPD. 
i) La Diputació informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 

qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a través del seu delegat de 
protecció de dades, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu 
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 
contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius.  
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Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la 
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
8.2.3.- Obligacions dels ens locals beneficiaris: 

 
a) Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives 

necessàries que garanteixin que només els usuaris autoritzats podran accedir als 
sistemes del registre i del gestor d’expedients, i en general, a qualsevol sistema 
interconnectat als serveis SeTDIBA. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de 
tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que pertoqui. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD i la Llei 

orgànica 3/2018. 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47.- 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 la Llacuna, formalitzat el 4 de febrer de 2022, relatiu 
a les obres de construcció de vorera al pont sobre el Torrent de les Covetes. 
carretera BV-2138, PK 0+120. TM la Llacuna (Exp. núm. 2019/17312).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 

 
1. Actualment la carretera BV-2138, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2138, al tram al PK 0+120, conté un pont sobre el Torrent de les 

Covetes, de secció reduïda i sense espai per a la circulació de vianants, fet que 
compromet la seva seguretat. 

 
3. La implantació d’una passera vianants al marge esquerre resol el problema de 

seguretat viària i dona continuïtat d’itinerari al ja existent al llarg del tram urbà de 
la carretera BV-2138. També es reposen els accessos al parc situat a cota inferior 
de la nova passera. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de la Llacuna, beneficiari de 

l’actuació. 
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5. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 4 de febrer de 2022 es va signar el 
conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de la 
Llacuna relatiu a les obres del projecte constructiu “VORERA AL PONT SOBRE 
EL TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA 
LLACUNA”. 

 
6. Les actuals circumstàncies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia 

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

 
7. El projecte modificat amb els preus actualitzats s’aprovà en Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de 2022, per un import de 
303.001,38 EUR, IVA inclòs. 

 
8. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar 

els pactes primer i segon del conveni de col·laboració formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Llacuna, 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.  

 
9. L’addenda també modifica el pacte tercer en el sentit de definir el manteniment de 

l’objecte del conveni a realitzar per part de l’Ajuntament de la Llacuna.  
 
10. 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. 
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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  
 

ACORDS 
 
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 13 de gener de 2022 (ref. reg. 4/22), i formalitzat el dia 4 de febrer de 2022 (ref. 
Reg. 18/22), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Llacuna, relatiu de les 
obres del projecte constructiu “VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES 
COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA”, pels motius 
expressats en la part expositiva, que es transcriu a continuació: 
 
(...) 

ADDENDA AL CONVENI  
FORMALITZAT EN DATA 4 DE FEBRER DE 2022 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LA LLACUNA RELATIU A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES. 

CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA. 
 

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 LA LLACUNA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Josep Parera Tort, i assistit pel secretari de la corporació, Sr. Ton Mayor Vendrell.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-2138, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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2. La carretera BV-2138, al tram al PK 0+120, conté un pont sobre el Torrent de les 
Covetes, de secció reduïda i sense espai per a la circulació de vianants, fet que 
compromet la seva seguretat. 

 
3. La implantació d’una passera de vianants al marge esquerre resol el problema de 

seguretat viària i dona continuïtat d’itinerari al ja existent al llarg del tram urbà de la 
carretera BV-2138. També es reposen els accessos al parc situat a cota inferior de la 
nova passera. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de la Llacuna, beneficiari de l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 4 de febrer de 2022 es va signar el 

conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de la Llacuna 
relatiu a les obres del projecte constructiu “VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT 
DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA”. 

 
6. Les actuals circumstàncies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 

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

 
7. El projecte modificat amb els preus actualitzats s’aprovà en Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de 2022, per un import de 
303.001,38 EUR, IVA inclòs. 

 
8. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els 

pactes primer i segon del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Llacuna, 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.  

 
9. L’addenda també modifica el pacte tercer en el sentit de definir el manteniment de 

l’objecte del conveni a realitzar per part de l’Ajuntament de la Llacuna.  
 
10. 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 part del pacte primer del conveni col·laboració amb número de registre 
de conveni 18/22 de data 4 de febrer de 2022, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de la Llacuna, relatiu a les obres del projecte modificat constructiu “VORERA AL PONT 
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SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA 
LLACUNA”, en el sentit de definir de nou l’import del projecte degut a l’actualització dels 
preus del mateix: 
 

(...) 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
(...) 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 303.001,38 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 
 
(...) 

 
Segon.- Modificar part del pacte segon de l’esmentat conveni, en el sentit de definir de nou 
l’import de les actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona, degut a l’actualització 
dels preus del mateix: 
 

(...) 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
(...) 
 

 Execució de les obres DE CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL PONT SOBRE EL 
TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA 
LLACUNA” redactada per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 303.001,38 EUR (IVA inclòs), que 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de 
Barcelona 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.  

 
(...) 

 
Tercer.- Modificar part del pacte tercer de l’esmentat conveni, en el sentit de definir el 
manteniment i conservació de l’objecte del conveni a realitzar per part de l’Ajuntament de la 
Llacuna : 
 

(...) 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de la Llacuna 
 
(...) 
 
L’Ajuntament de la Llacuna conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en 
sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’aquests 
elements: 
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 Bases i paviments de l’itinerari i voreres 

 Baranes i tanques de l’itinerari i voreres 

 Rampes d’accés al parc, incloent baranes 
 

L’Ajuntament de la Llacuna conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu 
terme municipal que es detallen a continuació: 

 

 Enllumenat de l’itinerari. 

 Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 

 Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 

 Canalització tritub de reserva per a telecomunicacions. 
 
(...) 
 
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 la Llacuna Josep Parera Tort, alcalde president; Ton Mayor 
Vendrell, 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)”       

 
 (...) 

 
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.”  
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró. tram: PK 0+720 
al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès” (Exp. núm. 2020/12561).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
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d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BV-5151, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-5151 en el municipi de les Franqueses del Vallès constitueix l'eix 

principal de comunicació que connecta Corró d’Avall i Corró d’Amunt, així com 
ambdós nuclis amb la xarxa comarcal i xarxa bàsica de carreteres i amb l’estació 
de ferrocarril. 

 
3. La carretera té un traçat força estret, amb amples mínims de 4.50 m i màxims de 

5.50 m, amb trànsit habitual de vehicles pesants que necessiten ocupar més de la 
meitat de la seva calçada, creant inseguretat en els creuaments amb altres 
vehicles. 

 
4. Així mateix és una zona densament poblada, tant per la quantitat de nuclis com 

per les edificacions aïllades tipus rurals o d’urbanitzacions, com la gran 
urbanització de Milpins situada a meitat de camí entre els dos nuclis. Això provoca 
també l’ús de la via per part de vianants. 

 
5. Els principals objectius d’aquesta actuació són: Millorar de manera general el 

traçat, suavitzant les transicions de trams rectes amb trams de corbes i unificant 
els seu eix per garantir una major continuïtat durant el recorregut. Millorar les 
corbes més tancades, dotant-les d’un radi i un sobreample adequats. Millora de la 
comoditat de conducció per millor legibilitat de la carretera. Millorar el drenatge 
superficial amb noves cunetes i ampliació i prolongació d’obres de fàbrica. Millorar 
la seguretat viària amb barreres de seguretat, i deixar preparada la plataforma per 
a l’execució futura d’un itinerari de vorera-bici que ja disposarà de l’espai, els 
terraplens i talussos i les estructures de les obres de drenatge dimensionades a tal 
efecte. 

 
6. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  
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Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Eixamplament i millora de la 
ctra. BV-5151 de Corró. tram: PK 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del 
Vallès” en el qual es fa una proposta d’actuació per un import de 3.545.017,42 
EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
8. 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.  

 
9. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-5151 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució 
de les obres d’eixamplament i millores de revolts a la carretera així com deixar 
preparada l’explanació completa per a executar el futur itinerari de vianants entre 
els dos nuclis de Corró d’Avall i Corró d’Amunt, dins el municipi de les Franqueses 
del Vallès. 

 
10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 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. 

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

mesos. 
 
12. 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. 

 
13. Es valora l’import de l’actuació en un total de 3.545.017,42 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
 

 2.658.763,07 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61103 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

 886.254,35 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
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14. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès relatiu a l’execució de les obres 
del projecte constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró. tram: 
PK 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès”, 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 LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “EIXAMPLAMENT I 
MILLORA DE LA CTRA. BV-5151 DE CORRÓ. TRAM: PK 0+720 AL 5+000. TM DE LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS” 
 
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 LES FRANQUESES DEL VALLÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde-
president de l’Ajuntament, Sr. Francesc Colomé Tenas, i assistit pel Secretari Accidental de 
la corporació, Sr. Àlex Martín Vàzquez. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-5151, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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2. La carretera BV-5151 en el municipi de les Franqueses del Vallès constitueix l'eix 

principal de comunicació que connecta Corró d’Avall i Corró d’Amunt, així com ambdós 
nuclis amb la xarxa comarcal i xarxa bàsica de carreteres i amb l’estació de ferrocarril. 

 
3. La carretera té un traçat força estret, amb amples mínims de 4.50 m i màxims de 5.50 m, 

amb trànsit habitual de vehicles pesants que necessiten ocupar més de la meitat de la 
seva calçada, creant inseguretat en els creuaments amb altres vehicles. 

 
4. Així mateix és una zona densament poblada, tant per la quantitat de nuclis com per les 

edificacions aïllades tipus rurals o d’urbanitzacions, com la gran urbanització de Milpins 
situada a meitat de camí entre els dos nuclis. Això provoca també l’ús de la via per part 
de vianants. 

 
5. Els principals objectius d’aquesta actuació són: Millorar de manera general el traçat, 

suavitzant les transicions de trams rectes amb trams de corbes i unificant els seu eix per 
garantir una major continuïtat durant el recorregut. Millorar les corbes més tancades, 
dotant-les d’un radi i un sobreample adequats. Millora de la comoditat de conducció per 
millor legibilitat de la carretera. Millorar el drenatge superficial amb noves cunetes i 
ampliació i prolongació d’obres de fàbrica. Millorar la seguretat viària amb barreres de 
seguretat, i deixar preparada la plataforma per a l’execució futura d’un itinerari de vorera-
bici que ja disposarà de l’espai, els terraplens i talussos i les estructures de les obres de 
drenatge dimensionades a tal efecte. 

 
6. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, 
és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi 
Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests 
trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi 
recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 

 
7. 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 “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de 
Corró. tram: PK 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès” en el qual es fa una 
proposta d’actuació per un import de 3.545.017,42 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
8. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

 
9. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

5151 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució de les 
obres d’eixamplament i millores de revolts a la carretera així com deixar preparada 
l’explanació completa per a executar el futur itinerari de vianants entre els dos nuclis de 
Corró d’Avall i Corró d’Amunt, dins el municipi de les Franqueses del Vallès. 
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10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 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. 

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del 
projecte constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró. Tram: PK 
0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès”, 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 3.545.017,42 EUR (IVA inclòs), amb càrrec a 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: 
 

 Execució de les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-
5151 de Corró. Tram: PK 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès”, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 
3.545.017,42 EUR (IVA inclòs), dels quals: 

 

 2.658.763,07 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

 886.254,35 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 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. 
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- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

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

 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) 
de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament, així com de les seves modificacions. 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
 
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès quant als terrenys de titularitat pública municipal i 
de qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats pel projecte aprovat definitivament, així 
com de les seves modificacions, és durà terme inicialment la posada a disposició dels 
terrenys necessaris per a l’execució de les obres, i una vegada s’hagin acomplert els 
amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades procedir a la mutació 
demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés, per un canvi d’afectació o de titularitat 
demanial. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
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per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
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. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 
(Sg. Per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Francesc Colomé Tenas, Alcalde-
president de l’Ajuntament; Àlex Martín Vàzquez, Secretari accidental 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 les Franqueses 
del Vallès 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.”  
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “d’Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-
5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. TM Sta. Maria de 
Martorelles” (Exp. núm. 2019/20309).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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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’objecte d’aquest projecte és descriure tècnicament i valorar econòmicament 

l’execució de les obres de millora de la seguretat viària al tram de la ctra. BV-5006 
(tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. TM Sta. Maria de 
Martorelles. Aquest àmbit es correspon, segons el nomenclàtor municipal, amb el 
carrer 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 (PK 2+230), al barri 
de Colomer. 

 

2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de set-
cents trenta-tres mil nou-cents setanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims 
(733.971,53 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (154.134,02 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 888.105,55 EUR, i una partida 
d’expropiacions de 468,19 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 888.573,74 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis.  
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8. Que atenent als principis de cooperació entre AAPP contemplats 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 SANTA MARIA DE MARTORELLES 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES 
CADASTRALS 

SUPERFÍCIES AFECTADES (m
2
 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ/
CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

 
 
 

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
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A
 

1 
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

 
Rústica/ 

Bosc 
 

 
1 

 
26 

 
32,00 

 
187 

 
 

62 
SNU 

2 
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

 
Urbana/ 

Sòl sense 
edificar 

 

72740 02 42,00 
 

 

SUC 

3 
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

 
Rústica/ 
Matolls 

 

1 11 39,00 
 

 

SNU 

4 
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

 
Rústica/ 

Vial 
 

1 9008 23,00 
 

 

SNU 

5 
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

 
Rústica/ 
Matolls 

 

1 12 75 
 

 

SNU 

 

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

 
10. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions quant a la 

concepció tècnica del projecte, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar 
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una resolució sobre l’aprovació definitiva, i comptat des de la data de la resolució 
de la seva aprovació inicial. Aquesta suspensió operarà des de la data de 
presentació de l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se 
seran informades pels ajuntaments corresponents abans que la Diputació de 
Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
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 
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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 amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 
16.2.2022, i modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al 
BOPB de data 31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui 
competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10 % dels recursos ordinaris 
del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el projecte constructiu “d’Urbanització de voreres de 
la travessera urbana de la BV-5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 
2+230. TM Sta. Maria de Martorelles”, amb un pressupost d’execució de set-cents 
trenta-tres mil nou-cents setanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims 
(733.971,53 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (154.134,02 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 888.105,55 EUR, i una partida 
d’expropiacions de 468,19 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 888.573,74 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 d’aquesta corporació.   
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Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR el contingut dels acords a l’Ajuntament i altres AAPP.”  
 
Documents vinculats 
 
Projecte(27a843cec2ed3d23bfcd) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 JAVIER SALAMERO TURA 25/10/2022, 18:25 
 Merce Taberna Torres (TCAT) 26/10/2022, 09:13 
Tècnic/a del Servei Promotor  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  28/10/2022, 10:32 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  28/10/2022, 10:32 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  02/11/2022, 08:59 

 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Millora de la carretera BV-4608 entre els PK 19+450 i el PK 
22+185. TM Manlleu ”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. Núm. 2019/20480).- 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 

 
I.- L'objecte del projecte és definir i valorar les obres necessàries per a l’eixamplament 
i millora de la carretera BV-4608 entre l'enllaç amb la C-17 (PK 20+100) i l'accés al 
polígon industrial de El Dolcet, a l'alçada del PK 21+460, la millora de l’abalisament i 
de la senyalització viària del tram comprès entre el PK 19+450 (La Gleva) i l’enllaç 
amb la C-17 (PK 20+100). Millorar les condicions de seguretat viària i augmentar la 
fluïdesa del trànsit de la BV-4608. Ampliar la plataforma de la BV-4608 actual dotant-la 
en tot l’àmbit d’una secció 6/8. Implantar una rotonda a l'alçada del PK 21+000, a la 
cruïlla entre al BV-4608 i el camí d'accés a la Colònia Rossinyol, per tal de possibilitar 
el canvi de sentit a la carretera.  
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II.- Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució d’un 
milió cinc-cents vuitanta-sis mil dos-cents vuitanta-nou euros amb sis cèntims 
(1.586.289,06  EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 333.120,70 EUR, 
resulta tenir un pressupost d’execució total d’1.919.409,76 EUR, i una partida 
d’expropiacions de 135.973,92 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 2.055.383,68 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 de la corporació.   

 
III.- Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant ROAS), quant al Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 

 
IV.- 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. 

 
V.- Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per 
no estar inclòs en cap dels supòsits previstos a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
VI.- Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública.  

 
VII.- Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com 
del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte, la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 
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3 

 
XXX  
XXX 
XXX 
XXX 
 

Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 76 555,36 3,69  8,79  49,82 SNU 

4 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 85 1.025,66   

  
17,97 

    90,56 SNU 

5 XXX 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 89 1.282,53   28,17  99,98 SNU 

6 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 88 2.457,81  76,43  659,97 SNU 

7 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 99 607,39   1.555,35  SNU 

8 XXX 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 98 917,29      

10 LA PIARA SAU 

Urbana/ 
Sòl 

sense 
edificar 

88997 04 8,38  27,44  79,15 SU 

12 OSONA PATRIMONIAL 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 72 4,66   29,05  
 

SNU 

13 
XXX 
XXX 

Rústica/ 
Pastures 

5 78 577,64  40,64 185,52 157,45 
 

SNU 

14 XXX 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 105 304,70   156,33  
 

SNU 

16 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 84 366,77   7,88  
 

SNU 

17 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Matolls 

5 91 790,25     
 

SNU 

19 GRANGES MOLIST SL 
Rústica/ 
Pastures 

5 92 7,14   9,92  
 

SNU 

20 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Matolls 

5 134 224,60   81,59  
 

SNU 

21 XXX 
Rústica/ 
Pastures 

5 93 19,76     
 

SNU 

22 CASA NOVA DE SALLENT,SL 
Rústica/ 
Pastures 

5 95 35,07     
 

SNU 

23 XXX 
Rústica/ 
Pastures 

5 100 549,33   135,67  
 

SNU 

24 XXX 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 112 618,97     
 

SNU 

25 PROMOCIONS EIXGURB, SL 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 111 845,48   248,35  

 
SNU 
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27 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 42 790,74 2,05 23,65  96,70 

 
SNU 

 
VIII.- Que atenent al principi 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 necessaris als efectes escaients. 
 

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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9 AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Urbana/ 
- - - 88997 03 79,9  73,69  239,2 SU 

9bis AJUNTAMENT DE 
MANLLEU          - - -  - - - - - -  3.147,81    SUD 

11 AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 

5 9002 22,17      SNU 

15 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 

5 9034 43,72    12,41 SNU 
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18 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 5 9035 249,27    0,79 SNU 

26 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 5 9030 95,12      SNU 

 
IX.- Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres, i efectuar el preceptiu 
tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta 
a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les 
obres, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació. 

 
X.- Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, taulers d’anuncis corporatius i en un dels diaris de més 
circulació de la província per tal que, dins d’un termini de 15 dies hàbils, els interessats 
puguin formular davant d’aquesta corporació al·legacions sobre els possibles errors en 
la confecció de la relació. 

 
XI.- L’esmentada relació de béns i drets es fa pública sense perjudici que si en 
qualsevol moment posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació 
forçosa, s’aportés 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, 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. 

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

 
XIII.- Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions 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, aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de 
l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades 
pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
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Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l'article 37.1.a) i b) del ROAS, i 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, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 del ROAS, i l’article 235.3 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, quant a la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 37.1.c) del ROAS, i l’article 235.2.d) del text refós de 
la citada Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 
16.2.2022, i modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al 
BOPB de data 31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui 
competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10 % dels recursos ordinaris 
del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el projecte constructiu “Millora de la carretera BV-
4608 entre els PK 19+450 i el PK 22+185. TM Manlleu ”, d’un milió cinc-cents 
vuitanta-sis mil dos-cents vuitanta-nou euros amb sis cèntims 
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(1.586.289,06 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 333.120,70 EUR, 
resulta tenir un pressupost d’execució total d’1.919.409,76 EUR, i una partida 
d’expropiacions de 135.973,92 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 2.055.383,68 EUR, IVA inclòs. Talment, informem que el 
pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 de la corporació.   
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de les publicacions en el BOPB i taulers 
d’anuncis corporatius, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta corporació, i es podrà consultar telemàticament prèvia 
petició de la persona interessada a la Seu Electrònica (seuelectronica.diba.cat). 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipals corresponents, fent-
ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà 
de la data de les publicacions en el BOPB, taulers d’anuncis corporatius i en un dels 
diaris de més circulació de la província, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació. En el cas de no haver-hi cap 
reclamació o al·legació la relació de béns i drets esdevindrà definitiva. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

TM MANLLEU 
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3 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 76 555,36 3,69  8,79  49,82 SNU 

4 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 85 1.025,66   

  
17,97 

    90,56 SNU 

5 XXX 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 89 1.282,53   
  

28,17 
 99,98 SNU 

6 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 88 2.457,81  76,43  659,97 SNU 

7 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 99 607,39   1.555,35  SNU 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m
2
 ) 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

F
IN

C
A

 

TITULAR 
N

A
T

U
R

A
L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
ÍG

O
N

/I
L
L
A

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
 EXPROPIACIÓ 

S
E

R
V

IT
U

D
 D

E
 

P
A

S
 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

8 XXX 
Rústica/ 
Conreu 
regadiu 

5 98 917,29      

10 LA PIARA SAU 

Urbana/ 
Sòl 

sense 
edificar 

88997 04 8,38  27,44  79,15 SU 

12 OSONA PATRIMONIAL 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 72 4,66   29,05  
 

SNU 

13 
XXX 
XXX 

Rústica/ 
Pastures 

5 78 577,64  40,64 185,52 157,45 
 

SNU 

14 XXX 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 105 304,70   156,33  
 

SNU 

16 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 84 366,77   7,88  
 

SNU 

17 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Matolls 

5 91 790,25     
 

SNU 

19 GRANGES MOLIST SL 
Rústica/ 
Pastures 

5 92 7,14   9,92  
 

SNU 

20 PATR MONIAL EL SERRAT SL 
Rústica/ 
Matolls 

5 134 224,60   81,59  
 

SNU 

21 XXX 
Rústica/ 
Pastures 

5 93 19,76     
 

SNU 

22 CASA NOVA DE SALLENT,SL 
Rústica/ 
Pastures 

5 95 35,07     
 

SNU 

23 XXX 
Rústica/ 
Pastures 

5 100 549,33   135,67  
 

SNU 

24 XXX 
Rústica/ 

Bosc 
baix 

5 112 618,97     
 

SNU 

25 PROMOCIONS EIXGURB, SL 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 111 845,48   248,35  

 
SNU 

27 XXX 
Rústica/ 
Conreu 

secà 
5 42 790,74 2,05 23,65  96,70 

 
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 inicial 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 als 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 corporatius, període durant el qual es podran formular 
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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 amb els 
convenis o acord de cooperació entre les diferents AAPP, en els quals es formalitzaran 
les condicions i compromisos necessaris. 
 

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 

TM MANLLEU 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS 
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9 AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Urbana/ 
- - - 88997 03 79,9  73,69  239,2 SU 

9bis AJUNTAMENT DE 
MANLLEU          - - -  - - - - - -  3.147,81    SUD 

11 AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 

5 9002 22,17      SNU 

15 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 

5 9034 43,72    12,41 SNU 

18 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 5 9035 249,27    0,79 SNU 

26 
AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Rústica-
Improductiu 5 9030 95,12      SNU 

 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments.”  
 
Documents vinculats 
 
Projecte(305c7dd14da082b7d8ec) 
Perfil  Signatari  ata signatura 
 CAMPOS DIAZ CARLOS  28/09/2022, 13:29 
Tècnic/a del Servei Promotor  Alberto Gallego Romero (SIG)  10/10/2022, 09:26 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  13/10/2022, 17:11 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  17/10/2022, 18:06 
 
Projecte(c6f6be218963fbe678ff) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 CAMPOS DIAZ CARLOS 21/09/2022, 11:58 
Tècnic/a del Servei Promotor  Alberto Gallego Romero (SIG)  04/10/2022, 09:30 
Cap del Servei/Oficina  Valentin Aceña Ramos (SIG)  13/10/2022, 17:06 
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 
constructiu “Millores dels Trams amb Concentració d’Accidents provocats per 
ungulats en la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona. Any 2022” (Exp. 
núm. 2019/5622).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta corporació i 

dins de l’objectiu de la millora de la seguretat viària en la seva xarxa de carreteres 
preveu, com part de la gestió de la xarxa, afrontar la reducció del nombre 
d’accidents provocats per ungulats a partir del coneixement d’aquells trams amb 
major concentració d’accidents i amb l’aplicació de mesures adaptades a les 
característiques d’aquests trams.  
 
Els accidents provocats per animals constitueixen una petita porció (1 %) del total 
d’accidents amb víctimes que es produeixen a Catalunya. No obstant això, i d’igual 
manera que a la major part dels països d’Europa, els accidents causats per animals 
a les carreteres catalanes esdevenen una problemàtica creixent durant les últimes 
dècades. A Catalunya, l’accidentalitat causada per animals segueix en augment. 
L’expansió de les poblacions de senglar i el canvi d’hàbits que està experimentant 
aquesta espècie (passant de colonitzar zones forestals a ser present i abundant a 
planes conreades i espais periurbans), n’és una de les principals causes d’aquest 
increment. Aquesta tipologia d’accidents genera uns alts costos i una conflictivitat 
que justifica la necessitat de dur accions encaminades a reduir l’accidentalitat 
causada per animals salvatges, per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte constructiu de Millores dels 
Trams amb Concentració d’Accidents provocats per ungulats en la xarxa de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona. Any 2022. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 538.523,12 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 

de l’IVA de 113.089,86 €, resulta tenir un pressupost total de 651.612,98 €. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 

licitació d’aquestes obres serà la següent: 
 

Grup G, Subgrup 6, Categoria 3 
 
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 3 

de novembre de 2022, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, 
sense informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
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Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 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. 

 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 

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

 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 

conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16 de febrer de 2022. i modificada per Decret número 6212/2022, de 26 
de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 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 

 
Únic. APROVAR el Projecte constructiu de Millores dels Trams amb Concentració 
d’Accidents provocats per ungulats en la xarxa de Carreteres de la Diputació de 
Barcelona. Any 2022, per delegació del Ple, amb un pressupost de cinc-cents trenta-
vuit mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dotze cèntims (538.523,12 €), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 113.089,86 €, resulta tenir un pressupost total de 
sis-cents cinquanta-un mil sis-cents dotze euros amb noranta-vuit cèntims 
(651.612,98 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix 
sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als contractes 
d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(46d38a81a355574c8bee) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 JORGE SAN MILLAN (R: B59546432) 07/09/2022, 18:44 
 JORGE SAN MILLAN (R: B59546432) 07/09/2022, 18:45 
Tècnic/a del Servei Promotor  David Domínguez i Ferrer (SIG)  19/09/2022, 15:45 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  03/11/2022, 19:48 
Coordinador/a matèria  Vicente Izquierdo Camon (SIG)  06/11/2022, 20:49 

 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Pla de 
seguretat i salut en el treball de les obres del projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 4: 
Oriental Sud (Exp. núm. 2021/23825).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El 29 de setembre de 2022, per acord de la Junta de Govern (AJG 646/22) 

d’aquesta Diputació es van adjudicar les obres del projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 
4: Oriental Sud, a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per un import total d’un 
milió cinc-cents cinquanta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb seixanta-vuit 
cèntims (1.559.998,68 EUR), IVA inclòs. 

 
2. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del contracte va presentar el Pla de 

seguretat i salut de les obres de referència, en temps i forma, el qual va obtenir la 
conformitat de la tècnica de la UTE CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, SL–SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/192, 
competent en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, així com 
l’informe favorable de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de data 4 de novembre de 2022 
(amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu el mateix dia). 

 
3. L’empresa esmentada va comunicar que, en endavant, la coordinadora de seguretat i 

salut de les obres és la Sra. Marisol Bonachía Jiménez. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic. 
 
2. Article 7.2, primer paràgraf, del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
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que prescriu que, amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà aprovar el Pla de 
seguretat i salut elaborat pel contractista. 

 
3. Article 7.2, segon paràgraf, del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
que disposa que l’aprovació del Pla de seguretat i salut correspon a l’Administració 
Pública que hagi adjudicat l’obra. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Pla de seguretat i salut en el treball elaborat per l’empresa 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, adjudicatària de les obres del projecte de Revestiment 
de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 
4: Oriental Sud, amb un pressupost d’execució material de quatre mil dos-cents 
setanta-un euros amb set cèntims (4.271,07 EUR), al qual s’haurà d’afegir el 21 % 
d’IVA, que no representa un increment econòmic respecte al pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut aprovat amb el projecte. 
 
Segon. COMUNICAR a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, que el termini total 
d’execució de les obres és de vuit (8) mesos, a comptar des de la data de 
comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i 
salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici 
d’obres. 
 
Tercer. DESIGNAR com a coordinadora de seguretat i salut d’aquesta obra a la Sra. 
Marisol Bonachía Jiménez, d’acord amb la designació efectuada per la UTE 
CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, SL–
SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/192 i ESTABLIR que les tasques de coordinació de 
seguretat i salut s’estendran fins a la finalització del període de garantia de les obres. 
 
Quart. ADVERTIR a l’empresa adjudicatària de l’obra de referència que el Pla de 
seguretat i salut haurà d’estar a l’obra, a disposició permanent de la direcció 
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facultativa, i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fent avinent la seva obligació 
de lliurar-ne una còpia a la Delegació Territorial de Treball de Barcelona del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(3355d152b58ea0261ce6) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 MANEL SANCHEZ MANZANO  23/09/2022, 09:46 

 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, admetre a tràmit, 
resoldre les al·legacions formulades i aprovar definitivament el projecte 
constructiu de la “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts”, i 
la seva relació de béns i drets afectats (Exp. núm. 2019/20482).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
I.- En virtut de l’Acord núm. 464 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en sessió de data de 30 de juny de 2022, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts”. 
L’objectiu del projecte constructiu és l’execució de les obres de millora de la intersecció 
de les carreteres BV-2002 I BV-2005 al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts 
definint tècnicament i valorant econòmicament les actuacions principals quant a la 
remodelació de la rotonda entre la carretera BV-2002 i BV-2005 per tal de millorar la 
seva capacitat, el perllongament de l’itinerari de vianants amb el creuament a diferent 
nivell per la rotonda i una passarel·la sobre la riera, la urbanització de l’entorn de la 
rotonda, adequació dels drenatges i l’enjardinament. L’àmbit d’actuació és la 
intersecció de tres carreteres: la BV-2005, la BV-2002 i el vial de connexió amb l’A2. 
 
II.- Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de dos 
milions dos-cents seixanta-set mil sis-cents quatre euros amb quaranta-tres 
cèntims (2.267.604,43 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (476.196,93 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 2.743.801,36 EUR, i una partida 
de valoració d’expropiacions de 31.802,34 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 2.775.603,70 EUR, IVA inclòs. Talment, 
informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 
d’aquesta corporació.   
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III.- Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica 
d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), quant al Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
IV.- 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. 
 
V.- 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. 
 
VI.- Que procedia aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies durant el qual es podien formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta corporació, en allò que respecta a la concepció tècnica 
del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres.   
 
VII.- Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública.  
 
VIII.- 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. Tanmateix, la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 
 
TM SANT VICENÇ DELS HORTS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
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3bis IMMO STEF ESPAÑA SLU RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

78203 01 14,13           SUD 

6 XXX RÚSTICA-HORTA 
REGADIU 

4 68 211,92 155,14       118,23 SNU 

7 PROMOCIONES DOMINUS 2005 SL 
RÚSTICA-
FRUITERS 
REGADIU 

4 77 99,83       111,50   SNU 

8 XXX RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
4 21 360,28       271,63   SNU 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

IX.- Que procedia aprovar inicialment la relació de béns i drets i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 15 dies durant el qual es podien formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta corporació, als efectes de rectificar possibles errors en 
la relació. 
 
X.- Que atenent als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 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 
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DADES CADASTRALS
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

1 
AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

URBANA-SÒL 
SENSE 

EDIFICAR 
 

77223 02 319,48 8,00 1.368,94 1.124,97 
SUC 
(SV) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
7 9003     450,68   SNU 

3 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

------- --- ---     24,97   SNU 

4 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
6 9005     93,38   SNU 

5 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE  
(DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO) 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005 4.732,41   4.717,81 1.462,84 SNU 

5bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005     606,23 233,42 SNU 

 
XI.- Que es va efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública del projecte constructiu 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

d’obres i de la relació dels béns i drets afectats, mitjançant la inserció del corresponent 
anunci, el qual va aparèixer publicat al BOPB de data 5 de juliol de 2022 i al diari El 
Punt Avui de data 7 de juliol de 2022, així com en el tauler electrònic d’aquesta 
Diputació i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament Sant Vicenç del Horts. Així mateix, 
segons diligència emesa el 22 d’Agost de 2022 pel Servei de Secretaria d’aquesta 
corporació, el termini pel tràmit d’informació pública va finalitzar el 17 d’agost de 2022. 
 
XII.- Que 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 podien formular reclamacions i al·legacions, 
durant el període d’informació pública. 
 
XIII.- Que durant el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte, la 
Demarcación Territorial de Carreteras en Cataluña del Estado, del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, i segons el següent tenor literal:  
 
     .../... 
 
En la relación de bienes y derechos de la aprobación inicial se incluye como finca afectada la 
siguiente finca catastral: 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
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VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

5 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE  
(DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO) 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005 4.732,41   4.717,81 1.462,84 SNU 

 
Efectivamente, la finca afectada, con referencia catastral 08263A00409005 (pol 4 parc 9005), 
es un bien de dominio público, adquirido por expropiación por el MITMA mediante el proyecto 
constructivo "Variante de la CN-II. Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Martorell – Cinturón 
Litoral" con clave 40-B-2330 y sus modificados. 
 
Tal y como se indica en el punto 9 del dictamen, tratándose de un bien demanial, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 6 y 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las 
administraciones públicas es inalienable, imprescriptible e inembargable. 
 
Por lo anterior, no puede ser objeto de expropiación, circunstancia por la cual, pese a 
autorizarse la ocupación para realizar la obra local, procederá articular el preceptivo expediente 
de mutación demanial conforme a lo dispuesto en los artículos 71, 72 del citado texto legal. 
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Asimismo, cabe indicar que la titularidad catastral de la citada finca es errónea ya que se 
otorga a la Generalitat de Cataluña. Se han iniciado los trámites para subsanar dicho error. 
 
También cabe indicar que en la relación de bienes y derechos afectados se identifica como 
titular el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, cuando debería decir 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
 
Con carácter previo al inicio de las obras será necesario obtener la preceptiva autorización de 
obras por parte de esta Demarcación de Carreteras en cuanto a todas aquellas actuaciones 
que se desarrollen en terrenos de titularidad estatal o afecten a carreteras que son 
conservadas por esta Demarcación. 
 
Por último, se ruega que durante la fase de obra se realicen reuniones periódicas de 
coordinación entre los técnicos de ambas administraciones con el objeto de minimizar la 
afección sobre la vialidad. 

 .../... 
 

En relació amb la primera de les al·legacions, i en línia amb la mateixa, es reitera la 
classificació de bé demanial en el sentit més estricte i segons la Ley 33/2003 de 3 de 
noviembre de patrimonio de las administraciones públicas. Així mateix, amb aquesta 
finalitat s’haurà de dur a terme l’expedient de mutació demanial d’acord amb el citat 
text legal. 
 
Quant a la titularitat cadastral, des d’aquesta corporació es va detectar l’errada en la 
titularitat en el mateix registre públic, motiu pel qual ja apareix en la relació de béns de 
naturalesa pública aprovada inicialment, com a titular el Ministerio de Transportes y 
Medio Ambiente. Talment, i admetent d’avançada la sol·licitud de la part recurrent, 
procedim a la modificació de la titularitat, substituint-la per MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, i així mateix, aprovem la 
iniciativa, per la qual, des de la Demarcació corresponent, es duran a terme les 
alteracions cadastrals quant al canvi o modificació de la titularitat que hi consta en el 
registre públic (ara incorrecte), i en relació amb aquesta parcel·la cadastral. 
 
Que en relació amb el procediment previ a l’inici de les obres, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, oficina tècnica promotora del projecte i 
encapçalada per l’enginyer Sr. Valentín Aceña Ramos juntament amb tot el seu equip 
tècnic, duran a terme les gestions prèvies a l’inici de les obres amb els contactes 
previs i durant totes les fases de l’execució, per tal de minimitzar, al màxim, l’afecció 
sobre la vialitat.  
 

XIV.- Que durant el període d’informació pública, interposa al·legacions al respecte 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i segons el següent tenor literal:  
 
 .../... 
 
Ens sol·liciteu la publicació de l’edicte de l’expropiació o l’expropiació del projecte. 

../... 
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Val a dir, que, la notificació del dictamen, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, feia referència a l’aprovació INICIAL del projecte constructiu i l’aprovació 
INICIAL de la relació de béns i drets afectats, i no a l’inici de l’expedient expropiatori 
atesa la manca d’aprovació definitiva del projecte.  
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l'article 37.1.c) del ROAS Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
l’article 235.2.d) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s’haurà de dur a terme l’aprovació 
definitiva del projecte per l’òrgan corresponent.  
 
En virtut del que disposa l’article 40 del ROAS Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, quant a la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i edificis inclosos als efectes d’expropiació forçosa. 
 
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, quant a l’examen previ del projecte i unitats de supervisió de projectes. 
 
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), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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 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 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 53 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, quant a l’obligació de resoldre.  
 
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, quant a 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. 
 
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. 
 
En virtut del que disposa la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas, quant al procediment de mutació demanial de les 
Administracions de l’Estat. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, els actes administratius han de ser objecte de publicació quan així ho 
estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, en relació amb l'apartat 
3.1.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm.1388/22, de data 14.2.2022, i publicat al BOPB de data 
16.2.2022, i modificada per Decret núm. 6212/2022, de data 26.5.2022, publicat al 
BOPB de data 31.5.2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui 
competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10 % dels recursos ordinaris 
del pressupost, per delegació del Ple. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. Admetre a tràmit i ESTIMAR les al·legacions que han estat formulades per la 
Demarcación Territorial de las Carreteras del Estado en Cataluña, del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Social en l’aprovació inicial del projecte constructiu 
“Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del 
pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts” d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. Admetre a tràmit i DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades 
per l’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts en l’aprovació inicial del projecte constructiu 
“Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del 
pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts” d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer. APROVAR definitivament el projecte constructiu d’obres, amb un pressupost 
de dos milions dos-cents seixanta-set mil sis-cents quatre euros amb quaranta-
tres cèntims (2.267.604,43 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(476.196,93 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 2.743.801,36 EUR, i 
una partida de valoració d’expropiacions de 31.802,34 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 2.775.603,70 EUR, IVA inclòs. Talment, 
informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 2022 
d’aquesta corporació.   
 
Quart. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats sobre els terrenys 
de naturalesa privada.  
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM SANT VICENÇ DELS HORTS 
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6 XXX RÚSTICA-HORTA 
REGADIU 

4 68 211,92 155,14       118,23 SNU 

7 PROMOCIONES DOMINUS 2005 SL 
RÚSTICA-
FRUITERS 
REGADIU 

4 77 99,83       111,50   SNU 

8 XXX RÚSTICA-
IMPRODUCTIU 

4 21 360,28       271,63   SNU 

 
Cinquè. APROVAR definitivament la relació de cessions, mutacions demanials, 
autoritzacions i concessions necessàries per a l’execució del projecte sobre els 
terrenys de naturalesa pública situats al terme municipal. Així mateix, donar continuïtat 
a les actuacions en relació amb procediments, a convenis o acords de cooperació 
entre les diferents AAPP, els quals es formalitzaran amb l’inici dels corresponents 
expedients en virtut de la normativa que els sigui d’aplicació, i segons les condicions i 
compromisos adquirits. 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS
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DEMANIAL 
SERVEIS 
(Ocupació 
definitiva 
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/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

SERVEIS 
(Ocupació 
Temporal) 

1 
AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

URBANA-SÒL 
SENSE 

EDIFICAR 
 

77223 02 319,48 8,00 1.368,94 1.124,97 
SUC 
(SV) 

2 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
7 9003     450,68   SNU 

3 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

------- --- ---     24,97   SNU 

4 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
6 9005     93,38   SNU 

5 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA. 
(DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO 
EN CATALUÑA) 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005 4.732,41   4.717,81 1.462,84 SNU 
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5bis 
AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

RÚSTICA-VIA 
DE 

COMUNICACIÓ 
4 9005     606,23 233,42 SNU 

 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords als interessats.  
 
Setè. PUBLICAR aquesta resolució en el BOPB, DOGC i taulers corporatius.” 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’increment de la despesa aprovada en el conveni formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de 
l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta 
núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona 
(Exp. núm. 2021/23295).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 

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

col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Institut Català del Sòl per a 
l'execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona, amb registre 
de convenis número 672/21. Talment, s’ha fet necessari tramitar una addenda al 
conveni marc, la qual ha estat integrada en un text refós, aprovat per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 de maig de 2022 i amb 
registre 282/22. 

 
2. En data 12 de maig de 2022, la Diputació de Barcelona ha aprovat el projecte 

constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia, fase 1, que es correspon 
amb l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia definit pel PDU Vies Blaves 
Barcelona. 

 
3. En data 28 de juliol de 2022 i amb número de registre 569/22, la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona va aprovar la minuta del conveni i els annexes 1 i 2 
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions 
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derivades de l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació 
conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona. El conveni va ser formalitzat en data 29 de juliol de 2022, amb número 
de registre de convenis 263/22.  

 

4. Aquest conveni està finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en 
la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya (Fons NEXT GENERATION). Concretament, 
les expropiacions dels terrenys i les ocupacions temporals imprescindibles per a 
l’execució material de les obres de la Via Blava de l’Anoia fase 1 comparteixen 
actuació dins de l’eix programàtic núm.1 del sots-projecte subvencionat, sota la 
denominació “Creació i adequació d’itineraris no motoritzats”. 

 
5. A l’expedient d’aprovació del conveni consten acreditats els requeriments 

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

 
6. En la clàusula segona punt 2 de l’esmentat conveni per establir les obligacions 

derivades de l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació 
conjunta núm. 1 del riu Anoia, en referència a l’import total de les despeses de 
l’àmbit de taxació conjunta número 1 de l’Anoia, es diu que “L’import estimat de 
totes les despeses de l’àmbit de taxació conjunta objecte d’aquest conveni 
específic ascendeix a la quantitat de 706.153 €, dels quals s’espera finançar amb 
càrrec a fons NGEU l’import de 558.739,07€...”, especificant en un quadre que els 
costos de les expropiacions, els costos de gestió i les despeses directament 
repercutibles tenen un valor estimatiu. 

 
7. En la clàusula tercera del mateix conveni, en referència a les despeses 

directament repercutibles, es diu que els imports que es vagin generant al llarg de 
la tramitació del procediment d’expropiació, l’Institut Català del Sòl, podrà emetre 
una factura per l’import global de les despeses directament repercutibles que 
hagin estat abonades a l’avançada per l’Institut Català del Sòl per aquest concepte 
i en requerirà el pagament a la Diputació de Barcelona. 

 
8. A l’apartat B d’aquesta clàusula tercera, en referència a les despeses de gestió 

s’estableix que el pagament de l’import corresponent a aquest concepte es durà a 
terme de conformitat amb l’apartat C.b) de la clàusula segona del Text refós del 
conveni marc i atenent a la cronologia de tramitació del procediment expropiatori, 
sempre en base a treballs efectivament realitzats, així com als treballs 
preceptivament necessaris a realitzar per l’administració urbanística actuant en 
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l’expedient d’expropiació per taxació conjunta fins a un màxim dels propers sis 
mesos. 

 
9. D’acord amb la clàusula segona apartat c) referent al càlcul dels costos de 

l’esmentat conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Institut 
Català del Sòl per a l'execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves 
Barcelona, la Diputació de Barcelona emetrà la corresponent resolució per 
autoritzar i disposar el crèdit necessari a favor dels afectats pel procediment 
d’expropiació, i transferirà l’import global a l’Institut Català del Sòl mitjançant la 
fórmula pròpia i concreta acordada en els convenis específics i als únics efectes 
que aquest ens públic aboni o consigni les indemnitzacions derivades a favor dels 
afectats. 

 
10. En el dictamen d’aprovació de l’esmentat conveni es van aprovar les següents 

operacions comptables 
 

“.../ 
AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb CIF-
Q0840001B, una despesa pluriennal de dos-cents vuitanta nou mil cent cinquanta-
tres euros (289.153,00 EUR), corresponent al cost de gestió de les expropiacions i 
despeses repercutibles corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu 
Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, inicialment 
previst amb import de dos-cents trenta-un mil dos-cents trenta-sis euros amb 
cinquanta cèntims (231.236,50 EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 i l’import de cinquanta-set mil nou-cents setze euros 
amb cinquanta cèntims (57.916,50 EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
RETENIR l’import de quatre-cents disset mil euros (417.000,00 EUR) 
corresponent al cost de les expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació 
conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona, inicialment previst amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/43201/60000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 

.../” 
 

11. L’Institut Català del Sol emet l’informe en relació amb els costos de les 
expropiacions en data 28 d’octubre de 2022, l’informe en relació amb les 
despeses directament repercutibles en data 16 de novembre de 2022, i l’informe 
en relació amb els costos de gestió en data 16 de novembre de 2022; on s’informa 
que s’ha produït un increment del cost estimat, segons la següent transcripció 
literal: 
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(...) 
 
INFORME TÈCNIC D’ESTIMACIÓ DELS IMPORTS CORRESPONENTS A LES 
INDEMNITZACIONS PELS CONCEPTES DE SÒL I VOLS DE LES FINQUES 
AFECTADES PER LA FASE I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE DE LA VIA BLAVA 
DE L’ANOIA, QUE ES CORRESPON AMB L’ÀMBIT DE TAXACIÓ CONJUNTA NÚM. 1 
DEL RIU ANOIA DELIMITAT PEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES 
BARCELONA 
 
Peticionari: Diputació de Barcelona 
 
I. Objecte 

 
L’objecte d’aquest informe és realitzar una estimació, referida al moment actual, de l’import 
de les indemnitzacions en concepte de sòl i vols afectats per les obres corresponents a la 
Fase 1 del Projecte Constructiu de la Via Blava de l’Anoia. 
 
Tenint en compte els imports que, per aquests conceptes, es troben recollits als fulls 
d’apreuament que incorpora el projecte de taxació conjunta aprovat inicialment, mitjançant 
aquest informe es procedeix a estimar l’increment que les al·legacions presentades durant 
el tràmit d’informació pública del projecte de taxació conjunta, les futures resolucions del 
Jurat d’expropiació i, per últim, les afectacions no previstes en fase d’obra, poden 
comportar respecte als imports reflectits en el projecte d’expropiació. 
 
II. Antecedents 

 
L’execució de les obres corresponents a la Fase I del Projecte Constructiu de la Via Blava 
de l’Anoia afecta les finques que conté el projecte d’expropiació de l’àmbit de taxació 
conjunta número 1 del Riu Anoia delimitat pel Pla director urbanístic Vies Blaves 
Barcelona. 
 
En data 2 de març del 2022 es va emetre un Informe Tècnic per tal de sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un Certificat d’Existència de Crèdit per l’import estimat de la 
valoració de sòl i vols de les finques afectades, en virtut del qual es va justificar l’estimació 
dels imports corresponents a les indemnitzacions per aquest concepte. 
 
El present informe actualitza l’estimació continguda en l’informe de data 2 de març de 
2022, referida a la data actual. 
 
III. Estimació dels costos de les expropiacions 

 
L’estimació de l’import de les indemnitzacions expropiatòries inclou els següents 
conceptes: 

 
1- L’import corresponent als fulls d’apreuament del projecte de taxació conjunta, justificat 

motivadament i raonadament en la Memòria del projecte de taxació conjunta (doc. nº 
1). Aquest import ascendeix a un total de 434.240,97 €. 
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2- L’increment de l’import dels fulls d’apreuament que es pugui produir fruit de les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública del projecte d’expropiació, 
s’estima, atenent a les al·legacions presentades, en un 15 % de l’import total que es 
contempla en el projecte de taxació conjunta inicialment aprovat. Aquest import 
ascendeix a 65.136,15 €. 

 
3- L’increment de l’import referent a indemnitzacions recollides al projecte de taxació 

conjunta que puguin generar les resolucions del Jurat d’expropiació referents als 
expedients que s’hi trametin, que s’estima en un 5 % dels expedients. Aquest increment 
s’estima en un 20 % de l’import inicial del projecte de taxació conjunta, generant un 
import de 86.848,19 €. 

 
4- Les possibles reclamacions d’afectacions en fase d’obra no previstes. S’estima en un 

5 % de l’import inicial recollit al projecte de taxació conjunta, generant un import de 
21.712,05 €. 

 
Total estimació import indemnitzacions sòls i vols: 434.240,97 + 65.136,15 + 86.848,19 + 
21.712,05 = 607.937,36 €. 
 
IV. Conclusió 

 
L’import estimat de les indemnitzacions en concepte de sòl i vols (costos de les 
expropiacions) de les finques afectades per l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu 
Anoia definit pel PDU Vies Blaves Barcelona, ascendeix a la quantitat de 607.937,36 €. 
 
(...) 
 
INFORME RELATIU A L’ESTIMACIÓ DE L’IMPORT PEL CONCEPTE DE “DESPESES 
DIRECTAMENT REPERCUTIBLES” VINCULADES A L’EXECUCIÓ DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA, PEL SISTEMA D’EXPROPIACIÓ, DE L’ÀMBIT DE TAXACIÓ 
CONJUNTA NÚM. 1 DEL RIU ANOIA DELIMITAT PEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
VIES BLAVES BARCELONA 
 
Peticionari: Diputació de Barcelona 
 
I. Objecte 
 
L’objecte d’aquest informe és efectuar una estimació de l’import global pel concepte de 
“despeses directament repercutibles”, definides en el text refós del conveni marc subscrit, 
el 20 de maig de 2022, entre la Diputació de Barcelona i l’INCASÒL, per a l’execució de 
les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona i concretades estimativament en el 
conveni, de 29 de juliol de 2022, entre la Diputació de Barcelona i l’INCASÒL, per establir 
les obligacions derivades de l'execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla director urbanístic Vies Blaves 
Barcelona. 
 
II. Antecedents 
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El 2 de desembre de 2021, es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl, per a l’execució de les expropiacions del 
projecte Vies Blaves Barcelona i, el 20 de maig de 2022, es va formalitzar el text refós 
d’aquest conveni marc. 

 
De conformitat amb aquest text refós del conveni marc, les despeses directament 
repercutibles fan referència a les despeses vinculades a les publicacions preceptives i als 
honoraris dels Registres de la Propietat (tant per tasques d’inscripció, com d’emissió de 
notes simples i certificacions), tràmits, tots ells, susceptibles de facturació per part de les 
entitats i organismes corresponents. Els imports resultaran de les diferents factures 
emeses per les corresponents entitats i organismes. 

 
El 29 de juliol de 2022, es va formalizar un conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’INCASÒL per establir les obligacions derivades de l'execució de les expropiacions 
corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, que preveia una 
estimació de l’import corresponent a les despeses directament repercutibles. 

 
III. Estimació de l’import en concepte de despeses directament repercutibles 

 
Des de l’inici de l’execució de les tasques necessàries per dur a terme la gestió urbanística 
de l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu Anoia, fins a la data d’emissió d’aquest 
informe, s’han abonat, per part de l’INCASÒL, una sèrie de factures, emeses pels 
següents organismes i/o entitats: 

 
- Registre de la Propietat d’Igualada nº 1, en concepte d’expedició de notes simples, 

expedició de certificats de domini i càrregues i cancel·lacions de càrregues registrals. 
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (DOGC), en concepte de 

publicacions. 
- Diari El Periódico de Cataluña, en concepte de publicacions. 
- Boletín Oficial del Estado (BOE), en concepte de publicacions. 

 
L’import del global de les factures ascendeix a 34.287,21 €, sense IVA. 

 
L’estimació del l’import que, des de la data d’emissió d’aquest informe i fins la finalització 
de la gestió urbanística de l’àmbit de taxació conjunta número 1 del Riu Anoia es generà 
per aquest concepte, s’estima i es desglossa de la següent manera: 

 
a. Registre de la Propietat 

- Inscripció de les actes d’expropiació: expropiació, segregació, despeses 
d’assentament de presentació i cancel·lació d’anotacions. Import: 15.000 € 

- Emissió de nous certificats de domini i càrregues, cancel·lació de notes marginals 
d’afectació d’expropiació i expedició de notes simples: 1.000 € 

 
b. Publicacions  

- Aprovació definitiva del projecte d’expropiació: DOGC, diari (premsa) i BOE. Import: 
1.600 € 

- Convocatòria a actes de pagament i ocupació: DOGC i BOE. Import: 600 € 
 
Total estimació despeses directament repercutibles pendents: 18.200 €, sense IVA. 
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TOTAL Àmbit de taxació conjunta núm. 1 del Riu Anoia: 52.487,21 €, sense IVA. L’IVA 
actualment vigent és del 21 %. 

 
IV. Conclusió 

 
L’import estimat en concepte de despeses directament repercutibles per la globalitat de 
l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu Anoia delimitat pel Pla director urbanístic Vies 
Blaves Barcelona ascendeix a 52.487,21 €, sense IVA. 
 
(...) 
 
INFORME RELATIU A L’IMPORT PEL CONCEPTE DE “COSTOS DE GESTIÓ” DE 
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL EN L’EXECUCIÓ DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA DE 
L’ÀMBIT DE TAXACIÓ CONJUNTA NÚM. 1 DEL RIU ANOIA DELIMITAT PEL PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 
 
Peticionari: Diputació de Barcelona 
 
I. Objecte 
 
L’objecte d’aquest informe és fixar l’import dels costos de gestió que han de ser objecte de 
facturació per part de l’INCASÒL a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el 
contingut del text refós del conveni marc subscrit, el 20 de maig de 2022, entre la 
Diputació de Barcelona i l’INCASÒL, per a l’execució de les expropiacions del projecte 
Vies Blaves Barcelona i del conveni formalitzat, de 29 de juliol de 2022, entre la Diputació 
de Barcelona i l’INCASÒL per establir les obligacions derivades de l'execució de les 
expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia. 

 
II. Antecedents administratius 
 
El 4 de juliol de 2020, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya va aprovar 
definitivament el Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona. Aquest acord va ser 
publicat als DOGC número 8225 i 8248, de dates 15 de setembre i 16 d’octubre de 2020, 
respectivament. 
 
El 2 de desembre de 2021, es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl, per a l’execució de les expropiacions del 
projecte Vies Blaves Barcelona i, el 20 de maig de 2022, es va formalitzar el text refós 
d’aquest conveni marc. 
 
El 6 d’abril de 2022, el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori va resoldre acordar l’inici de l’expedient d’expropiació dels 
béns i els drets afectats per l’execució del Pla director urbanístic de les Vies Blaves de 
Barcelona. 
 
El 12 de maig de 2022, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar 
definitivament el Projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia, Fase 1 (BOP de 4 de 
juliol de 2022 i DOGC núm. 8703 de 6 de juliol de 2022). 
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El 26 de maig de 2022, la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va resoldre aprovar 
inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats per l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel Pla director urbanístic Vies Blaves 
Barcelona. 
 
El 29 de juliol de 2022, es va formalizar un conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’INCASÒL per establir les obligacions derivades de l'execució de les expropiacions 
corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia. 
 
El 2 d’agost de 2022, la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va resoldre aprovar inicialment el 
projecte d’expropiació, per taxació conjunta, dels béns i drets afectats per l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia i aprovar definitivament la relació de béns i drets 
afectats. 
 
III. Costos de gestió de l’INCASÒL 

 
III.a. Contingut del text refós del conveni marc en relació amb els costos de gestió 
 
Concepte: els costos de gestió comprenen les depeses vinculades a l’execució de totes 
les tasques i treballs necessaris per a dur a terme, per part de l’INCASÒL, la gestió 
urbanística, pel sistema d’expropiació, dels diferents àmbits de taxació conjunta, 
exceptuant els següents dos conceptes: els costos de les expropiacions i les despeses 
directament repercutibles, que conjuntament amb els costos de gestió, integren les tres 
tipologies de despesa previstes en el text refós del conveni marc. 
 
Metodologia de càlcul: es recullen les tasques a executar, detallades per fases 
d’execució (fase 0: tasques prèvies/treball de camp; fase 1: procediment d’expropiació; i 
fase 2: via judicial), tant en el text del text refós del conveni marc com en el seu Annex 1. 
Aquestes tasques i treballs s’han imputat a cada tipologia de finca prevista (Privades, 
Públiques 1 i Públiques 2) amb la finalitat d’obtenir un preu unitari per a cadascuna de les 
tres tipologies establertes. Les tipologies de finca es troben descrites en la clàusula 
segona, apartat B.b.1) del text refós del conveni marc. 
 
El valor total dels costos de gestió per a cada àmbit de taxació conjunta resultarà de 
multiplicar aquests preus unitaris pel nombre definitiu de finques afectades de cada 
tipologia. 
 
Preus unitaris per tipologia de finca: en l’annex 2 del text refós del conveni marc es 
desglossen els diferents preus unitaris per grups de tasques assignades segons la fase del 
procediment (fase 0, fase 1 i fase 2) i el tipus de finca afectada (Privades, Públiques 1 i 
Públiques 2). 
 
S’estableixen els següents preus unitaris per a cadascuna de les tres tipologies de finques 
descrites, a cadascuna de les quals s’han assignat les tasques corresponents a les fases 0 
i 1: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Tipologies de finca fase 0 i 1     Preu unitari per finca  

Privades        1.755 €  
Públiques 1          800 €  
Públiques 2          215 € 
 
Pel que fa a la fase 2 es preveu el següent preu unitari:  
 
Tipologia de finca fase 2      Preu unitari per finca  

Privades en via judicial      2.400 € 
 
Aquests preus unitaris estan subjectes a IVA, que s’incorporarà en el moment d’emetre les 
factures corresponents. 
 
Abonament: 
 
Fites de facturació: el seu pagament (fases 0 i 1) es durà a terme sempre en base als 
treballs efectivament realitzats, així com els treballs preceptivament necessaris a realitzar 
per l’administració urbanística actuant en l’expedient d’expropiació per taxació conjunta, 
fins a un màxim dels propers sis mesos de conformitat amb allò previst en l’article 181.1 
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) pel supòsit analògic 
del sistema de cooperació. 
 
Pel que fa al pagament de l’import dels costos de gestió derivats de la fase 2 (via judicial), 
es determina la següent fita de facturació: amb la subscripció de cada acta de pagament o 
amb la notificació de la sentència ferma que no comporti cap pagament, es requerirà el 
pagament de l’import que correspongui per aquest concepte 
 
Forma i termini de pagament: l’abonament dels costos de gestió s’efectuarà prèvia 
presentació, per part de l’INCASÒL, de la factura corresponent, en la qual s’identificarà 
inequívocament la despesa pròpia i l’externalitzada. 
 
Aquesta factura anirà acompanyada d’un informe tècnic justificatiu del compliment de la 
despesa pels treballs a realitzar i de la certificació de la Direcció Econòmica Financera de 
l’INCASOL acreditativa de la vinculació amb el projecte concret de totes les despeses 
externalitzades que es facturin per part de l’INCASOL, devent adjuntar també la 
corresponent adjudicació del contracte de les empreses externes. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a fer efectius els diferents imports d’acord amb 
els terminis legalment previstos pel pagament de factures. 

 
III.b. Contingut del conveni de l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu Anoia en 
relació amb els costos de gestió 
 
En la clàusula Segona apartat 1.B) del conveni de 29 de juliol de 2022 es determina 
l’import estimat dels costos de gestió (Fases 0 i 1), resultant de l’aplicació de la 
metodologia fixada en el text refós del conveni marc, que és el següent: 
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Costos de gestió fases 0 i 1  

Tipologies de 
finca  

Núm.  Preu unitari  Import  

Privades  120  1.755 €  210.600 €  
Públiques 1  35  800 €  24.800 €  
Públiques 2  29  215 €  6.235 €  

244.835 €  
 
En l’Annex 2 d’aquest conveni s’inclou el desglossament de l’import dels costos de gestió, 
per grup de tasques assignades, segons la fase del procediment. 
 
III.c. Actualització del nombre de finques 
 
El nombre de finques actualment existent en l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu 
Anoia, es desglossa de la següent manera: 
 

Tipologies de finca  Nombre de finques  

Privades  118  
Públiques 1  35  
Públiques 2  29  

 
En l’Annex 1 d’aquest informe es relacionen la totalitat de finques d’aquest àmbit 
classificades segons la tipologia de finca a la qual pertanyen. 
 
Conseqüentment, l’actualització del quadre incorporat en la pàgina 5 del conveni de 29 de 
juliol de 2022 és el següent: 
 

Costos de gestió fases 0 i 1  

Tipologies de finca  Núm.  Preu unitari  Import  

Privades  118  1.755 €  207.090 €  
Públiques 1  35  800 €  28.000 €  
Públiques 2  29  215 €  6.235 €  

241.325 €  
 
Per altra banda, el desglossament dels imports dels costos de gestió de les Fases 0 i 1, 
segons es reflecteix en l’Annex 2 del conveni de 29 de juliol de 2022 és, actualment, el 
següent: 

 
Fase 0 TREBALL DE CAMP / TASQUES 
PRÈVIES 

PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

0·1 Tasques prèvies i gestió finques públiques 23.277 € 9.220 € 6.235 € 38.732 € 

0·2 Tasques de valoració de sòls i vols 17.044 € 4.662 € 0 € 21.706 €  

    60.438 € 

 
Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·1 Inici expedient i aprovació relació de béns i 
drets 

11.162 € 2.671 € 0 € 13.833 € 

1·2 Projecte de Taxació Conjunta 110.483 € 11.446 € 0 € 121.929 € 

1·3 Actes d'ocupació 34.087 € 0 € 0 € 34.087 € 

1·4 Jurat d'Expropiació 11.038 € 0 € 0 € 11.038 € 
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    180.887 € 

 
Total costos de gestió Fases 0 i 1 207.091 € 27.999 € 6.235 € 241.325 € 

 
III.d. Estat del procediment: tasques executades i tasques pendents de realitzar 
 
A data d’avui, es troben executades, en la seva totalitat (100 %), les tasques associades a 
la Fase 0, subfase 0.1 i 0.2, i aquelles vinculades a la Fase 1, subfase 1.1. 
 
L’import corresponent a aquestes tasques, segons el nombre i tipologia de finques 
anteriorment fixat en l’anterior apartat III.c d’aquest informe, és el següent: 
 

Fase 0 TREBALL DE CAMP / TASQUES 
PRÈVIES 

PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

0·1 Tasques prèvies i gestió finques públiques 23.277 € 9.220 € 6.235 € 38.732 € 

0·2 Tasques de valoració de sòls i vols 17.044 € 4.662 € 0 € 21.706 € 

    60.438 € 

 
Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·1 Inici expedient i aprovació relació de béns i 
drets 

11.162 € 2.671 € 0 € 13.833 € 

 
Total    74.271 € 

 
Respecte a les tasques a executar en els propers sis mesos: 
 
De conformitat amb l’Annex 1 del conveni de 29 de juliol de 2022, que preveu el calendari 
d’execució de l’expropiació de l’àmbit de taxació conjunta número 1 del riu Anoia, a finals 
de març de 2023 s’hauran formalitzat la totalitat de les actes ocupació (Fase 1, subfase 
1.3), per la qual cosa, restarà únicament pendent el tràmit del Jurat d’Expropiació (Fase 1, 
subfase 1.4), el qual estarà en aquell moment duent-se a terme. 
 

Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·2 Projecte de Taxació Conjunta 110.483 € 11.446 € 0 € 121.929 € 

1·3 Actes d'ocupació 34.087 € 0 € 0 € 34.087 € 

 
Total     156.016 € 

 
La quantificació dels costos de gestió del tràmit administratiu al Jurat d’Expropiació (Fase 
1, subfase 1.4) ascendeix a 11.038 €. 
 
IV.- Imports a facturar per anualitats  
 
ANUALITAT 2022: 230.287 € 
 
Tasques 100 % executades 
 

Fase 0 TREBALL DE CAMP / TASQUES 
PRÈVIES 

PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

0·1 Tasques prèvies i gestió finques públiques 23.277 € 9.220 € 6.235 € 38.732 € 

0·2 Tasques de valoració de sòls i vols 17.044 € 4.662 € 0 € 21.706 € 

    60.438 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·1 Inici expedient i aprovació relació de béns i 
drets 

11.162 € 2.671 € 0 € 13.833 € 

 
Total      74.271 € 

 
Tasques a executar en els propers 6 mesos 
 

Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·2 Projecte de Taxació Conjunta 110.483 € 11.446 € 0 € 121.929 € 

1·3 Actes d'ocupació 34.087 € 0 € 0 € 34.087 € 

 
Total       156.016 € 

 
ANUALITAT 2023: 11.038€ 
 
Fase 1 PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ PRIVADES PÚBLIQUES 1 PÚBLIQUES 2  

1·4 Jurat d'Expropiació 11.038 € 0 € 0 € 11.038 € 

 
En relació amb els costos de gestió associats a la Fase 2 (via judicial) i de conformitat 
amb l’Annex 2 del conveni subscrit el 29 de juliol de 2021 i amb el contingut del text refós 
del conveni marc, el seu cost s’estima en 14.400 € (estimació a raó de 2.400 € per recurs 
contenciós administratiu). Respecte a aquests costos, s’atendrà, per a la seva facturació, a 
allò establert en l’apartat C.b.1) del la clàusula Segona del text refós del conveni marc i 
només seran objecte de facturació en el supòsit que s’interposin recursos contenciosos 
administratius. 
 
A aquests imports caldrà afegir l’IVA corresponent, essent el tipus actualment vigent del 
21 %. 
 
IV. Conclusió 
 
De conformitat amb l’exposat, l’import dels costos de gestió de les Fases 0 i 1 ascendeix a 
241.325 € i l’estimació de la Fase 2 és de 14.400 €. 
 
Aquests imports es facturaran a la Diputació de Barcelona, segons consta establert en 
l’anterior punt IV d’aquest informe, de la següent manera: 
 
ANUALITAT 2022 
 
a. Tasques executades: 74.271 € (sense IVA) 

 
Aquest import es desglossa de la següent manera: 

Fase 0: Treball de camp/Tasques prèvies 

 Subfase 0.1 (Gestió de finques públiques): 38.732 € 

 Subfase 0.2 (Tasques de valoració de sòls i vols): 21.706 € 
Fase 1: procediment d’expropiació 

 Subfase 1.1 (inici de l’expedient d’expropiació i aprovació de la relació de béns i 
drets): 13.833 €. 
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b. Tasques a executar en els propers sis mesos: 156.016 € (sense IVA) 

 
Aquest import es desglossa de la següent manera: 

Fase 1: procediment d’expropiació 

 Subfase 1.2 (projecte de taxació conjunta): 121.929 € 

 Subfase 1.3 (actes d’ocupació): 34.087 € 
 

ANUALITAT 2023: 11.038 € (sense IVA) 
 

Fase 1: procediment d’expropiació 

 Subfase 1.4 (Jurat d’Expropiació): 11.038 € 
 
ESTIMACIÓ Fase 2: via judicial: 14.400 € 
 
(...) 

 
12. Aquest increment de l’import estimat fa necessari modificar la despesa associada 

al Dictamen per aprovar la minuta del conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per establir les obligacions derivades de l’execució de les 
expropiacions corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia 
delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona, de data 28 de juliol de 
2022 i amb número de registre 569/22, en el sentit següent: 
 
- Incrementar la reserva de crèdit núm. 2201000192 amb un import de vuitanta-

dos mil tres-cents setanta-set euros amb dotze cèntims (82.377,12 €) amb 
càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 del pressupost 2022 de la Diputació 
de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 9813. 

 
- Incrementar la reserva de crèdit núm. 2201000192 amb un import de cent vuit 

mil cinc-cents seixanta euros amb vint-i-quatre cèntims (108.560,24 €) amb 
càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 del pressupost 2023 de la Diputació 
de Barcelona.  

 
- Autoritzar i disposar un increment de la despesa associada a l’operació 

comptable núm. 2203002388, a favor de l’Institut Català del Sòl, amb un import 
de vuitanta-vuit mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(88.898,29€) amb càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 del pressupost 
2022 de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació 
de crèdit núm. 9813.  
 

- Reduir la despesa autoritzada i disposada (AD) número 2203002388, a favor 
de l’Institut Català del Sòl, amb un import de vuit mil cent trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims (8.138,52 €) amb càrrec a l’aplicació 
G/50200/43201/60000 del pressupost 2023 de la Diputació de Barcelona. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tot això per poder assumir l’augment del cost de les indemnitzacions, de les 
despeses repercutibles i costos de gestió dels exercicis 2022 i 2023. L’increment 
en concepte d’indemnitzacions, despeses repercutibles i de costos de gestió 
corresponent a l’exercici 2023 anirà a càrrec de les partides de despesa 
sufragades amb fons Next Generation UE que s’habilitaran amb l’aprovació del 
pressupost. Aquest augment de les despeses no implica cap canvi en l'import de 
la subvenció NGEU. 

 
FONAMENTS DE DRET 

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

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

 
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  
 

ACORDS 
 
Primer. DETERMINAR que en l’estimació dels imports corresponents a les 
indemnitzacions pels conceptes de sòl i vols de les finques afectades per la fase 1 del 
projecte constructiu de la Via Blava de l’Anoia, que es correspon amb l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, de costos de gestió i de despeses directament 
repercutibles, establerts en el Dictamen que aprova la minuta del conveni i els annexes 
1 i 2 entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les 
obligacions derivades de l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona, de data 28 de juliol de 2022 i amb número de registre 569/22, s’ha produït 
un increment de despesa per un import de cent noranta mil nou-cents trenta-set euros 
amb trenta-sis cèntims (190.937,36 €), en concepte de cost de les indemnitzacions, un 
increment de despesa per un import de quaranta-set mil cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-cinc cèntims (47.168,25 €) en concepte de costos de gestió i un increment de 
despesa per un import de trenta-tres mil cinc-cents noranta-un euros amb cinquanta-
dos cèntims (33.591,52 €) en concepte de despeses directament repercutibles, 
resultant per tant una despesa total de sis-cents set mil nou-cents trenta-set euros amb 
trenta-sis cèntims (607.937,36 €) en concepte de cost de les indemnitzacions, una 
despesa total de tres-cents sis mil quatre-cents tres euros amb vint-i-cinc cèntims 
(306.403,25 €) en concepte de costos de gestió i seixanta-tres mil cinc-cents nou 
euros amb cinquanta-dos cèntims (63.509,52 €) en concepte de despeses directament 
repercutibles. 
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Segon. INCREMENTAR la despesa associada al Dictamen per aprovar la minuta del 
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl per establir les 
obligacions derivades de l’execució de les expropiacions corresponents a l’àmbit de 
taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves 
Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de 
juliol de 2022 i amb número de registre 569/22, en el sentit següent:  
 
- Incrementar la reserva de crèdit (RC) número 2201000192 per un import de 

vuitanta-dos mil tres-cents setanta-set euros amb dotze cèntims (82.377,12 €), en 
concepte de costos d’expropiacions, amb càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 
del pressupost 2022 de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la 
modificació de crèdit num.9813. 

 

 
- Incrementar la reserva de crèdit (RC) número 2201000192 per un import de cent 

vuit mil cinc-cents seixanta euros amb vint-i-quatre cèntims (108.560,24 €), en 
concepte de costos d’expropiacions, amb càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 
del pressupost 2023 de la Diputació de Barcelona, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

 

 
- Reduir la despesa autoritzada i disposada (AD) número 2203002388 amb un import 

de vuit mil cent trenta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (8.138,52 €), en 
concepte de despeses repercutibles i costos de gestió, amb càrrec a l’aplicació 
G/50200/43201/60000 del pressupost 2023 de la Diputació de Barcelona, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

 
- Incrementar la despesa autoritzada i disposada (AD) número 2203002388 per un 

import de vuitanta-vuit mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(88.898,29 €), en concepte de despeses repercutibles i costos de gestió, amb 
càrrec a l’aplicació G/50200/43201/60000 del pressupost 2022 de la Diputació de 
Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 9813. 

 

  Exercici 
Tipus 

operació 
Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2022   RC+ 82.377,12 EUR G/50200/43201/60000 

  Exercici 
Tipus 

operació 
Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2023  RC+ 108.560,24 EUR G/50200/43202/60001 

  Exercici 
Tipus 

operació 
Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2023 AD- -8.138,52 EUR G/50200/43201/60000 
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Tercer. NOTIFICAR el contingut de la present resolució a l’Institut Català del Sòl.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Zoo de Chester, i la Fundació Barcelona Zoo, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes internacionals de 
l’àmbit de l’herpetologia, en el marc del projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757)” (Exp. núm. 2019/0019367).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 

de desembre de 2019, es va aprovar el protocol d’entesa mútua entre la Diputació 
de Barcelona, com a soci coordinador del Projecte LIFE Tritó Montseny i el Zoo de 
Chester, per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la 
implicació d'especialistes internacionals de l'àmbit de l'herpetologia en el marc del 
projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). Posteriorment, el protocol 
d’entesa mútua es va signar el 5 de febrer de 2020. 

 
2. Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 13 

de maig de 2021, es va modificar el protocol d’entesa mútua esmentat, amb la 
finalitat d’incloure en aquest protocol a la Fundació Barcelona Zoo, i d’ampliar la 
seva vigència fins el 31 de desembre de 2022, data en què finalitza la pròrroga del 
projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). Posteriorment, l’addenda 
de modificació del protocol d’entesa mútua es va signar el 27 de juliol de 2021. 

 
3. D’acord amb el pacte sisè del protocol d’entesa mútua, i d’acord amb l’addenda de 

modificació al protocol de referència, sense perjudici del termini de vigència inicial, 
les parts podran acordar perllongar-lo, fins a dos anys addicionals com a màxim. 
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al 
present Protocol. Així mateix, les parts acorden perllongar el protocol d’entesa 
mútua dos anys addicionals. 

 
4. El protocol d’entesa mútua signat el 5 de febrer de 2020 i posteriorment, l’addenda 

de modificació del protocol d’entesa mútua signada el 27 de juliol de 2021, han 

  Exercici 
Tipus 

operació 
Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2022   AD+ 88.898,29 EUR G/50200/43201/60000 
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permès dur a terme satisfactòriament un treball de coordinació entre la Diputació de 
Barcelona, el Zoo de Chester i la Fundació Barcelona Zoo, del que s’ha beneficiat el 
projecte LIFE Tritó Montseny i en conseqüència les poblacions del tritó del 
Montseny.  

 
5. En l’última reunió de treball de les tres institucions, es va manifestar la necessitat de 

continuar treballant conjuntament un cop finalitzat el projecte LIFE Tritó Montseny, 
amb l’objectiu de mantenir les línies de treball iniciades en el marc del protocol 
d’entesa mútua i amb la finalitat d’incrementar la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, el Zoo de Chester i la Fundació Barcelona Zoo. 

 
6. Les parts valoren la necessitat de continuar col·laborant conjuntament en l’execució 

del protocol d’entesa mútua, i acorden la pròrroga, per dos anys més, del protocol 
de referència mitjançant una addenda, mantenint íntegrament el seu contingut. 

 
Fonaments de dret  
 
Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
que exclou de la consideració de convenis els protocols generals d’actuació o 
instruments similars que comporten meres declaracions d’intenció de contingut general 
o que expressen la voluntat de les Administracions i parts subscriptores per actuar 
amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos 
jurídics concrets i exigibles, i l’article 108.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que defineix 
els protocols. 
 
Vist el punt 3.4,k.1) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, el Zoo de Chester i la Fundació Barcelona Zoo, per millorar l’estat de 
conservació del tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes 
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia, en el marc del projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), amb efectes d’1 de gener de 2023, mitjançant la subscripció 
de la següent addenda, i que es transcriu a continuació, en català i en anglès:  
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“ADDENDA DE PRÒRROGA al Protocol 
d’entesa mútua subscrit entre la Diputació 
de Barcelona, el Zoo de Chester i la 
Fundació Barcelona Zoo, per millorar 
l’estat de conservació del tritó del 
Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit 
de l’herpetologia, en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757)  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 
pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022, i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, 
assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo 
Sánchez, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de data 13 de 
març de 2020 (BOPB de 16.03.2020).  
 
 
ZOO DE CHESTER, representat pel seu 
director de col·leccions, el Dr. Mike Jordan, 
autoritzat per a signar acords com aquest, ja 
que és un membre sènior de l’equip de 
directors executius. Va ser fundada el 1934 i 
inscrita en el Registre d’Associacions com 
una organització benèfica registrada amb el 
número 306077 i número d’identificació 
GB287902.  
 
I de l’altra “Fundació Barcelona Zoo”, 
representada pel seu apoderat Sr. Xavier 
Paton Morales amb NIF  i poders 
vigents. Va ser fundada el 28 d’abril de 2011, 
inscrita al registre de Fundacions de la 
Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la 

EXTENSION ADDENDUM to the Protocol of 
mutual understanding signed between the 
Diputació de Barcelona, Chester Zoo and 
the Barcelona Zoo Foundation, to improve 
the conservation status of the Montseny 
newt and promote the involvement of 
international specialists in the field of 
herpetology, within the framework of the 
LIFE Tritó Montseny project 
(LIFE15/NATO/SE/000757) 

 
ENTITIES INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, represented by the 
deputy delegate of Mobility, Natural Spaces 
and Prevention of Forest Fires, of the Area of 
Infrastructures and Natural Spaces, Valentí 
Junyent y Torras, and empowered in 
accordance with the Consolidation n. 1/2022, 
on appointments and delegation of powers 
and powers of the bodies of the Diputació de 
Barcelona, other than the Plenary, approved 
by Decree of the Presidency n. 1388/22, of 
February 14, published in the BOPV of 16. 
2.2022, and amended by Decree no. 
6212/2022, of 26 May, published in the BOPV 
of 31.5.2022, assisted by the delegated 
secretary, Ferran Gonzalo Sánchez, by virtue 
of the powers conferred by the Decree of the 
Presidency dated 13 March 2020 (BOPV of 
16.03.2020). 
 
CHESTER ZOO, represented by its Director 
of Collections, Dr. Mike Jordan, authorized to 
sign agreements such as this one, since he is 
a senior member of the team of Executive 
Directors. It was founded in 1934 and entered 
in the Register of Associations as a registered 
charity with registered charity number 306077 
and identification number GB287902.  
 
 
And of the other "The Barcelona Zoo 
Foundation", represented by its proxy Mr. 
Xavier Paton Morales with NIF  
and valid powers of attorney. It was founded 
on April 28, 2011, registered in the Register of 
Foundations of the General Directorate of Law 
and Legal Entities of the Department of 
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Generalitat de Catalunya amb el número 
2.720 com fundació del sector públic i 
classificada com a fundació de tipus cultural.  
 
ANTECEDENTS  I MOTIVACIÓ 
 
I.  INTRODUCCIÓ 
 
El Pla per a la conservació del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB 
Montseny) identifica el tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi) com una de les espècies 
de major interès de conservació. Aquest fet 
va portar a l'elaboració d'un projecte específic 
per millorar el seu estat de conservació, que 
va ser presentat i va obtenir cofinançament 
del Programa LIFE de la Unió Europea. El 
projecte LIFE Tritó Montseny s’inicià l’any 
2016 i finalitzarà al desembre del 2022. La 
Diputació de Barcelona coordina el projecte, 
en el qual també participen altres socis: 
Diputació de Girona, Forestal Catalana, Zoo 
de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 
 
En el marc del projecte LIFE Tritó Montseny, 
els Zoo de Barcelona i de Chester s’han 
implicat de ple en la cria d’aquest amfibi 
endèmic del Montseny i en col·laborar en tot 
el possible per millorar el seu estat de 
conservació en el medi natural. El Zoo de 
Barcelona ha ampliat l’antic centre de cria, ha 
inaugurat una instal·lació educativa i ha 
desenvolupat un extens programa educatiu 
entorn el tritó del Montseny. S’ha convertit en 
el centre de referència pels visitants, escolars 
o no, que volen conèixer l’espècie.  
 
 
 
El Zoo de Chester és un dels centres de 
recuperació d’amfibis més prestigiosos 
d’Europa i, un cop iniciat el projecte LIFE Tritó 
del Montseny, va mostrar el seu interès en la 
cria en captivitat del tritó del Montseny, motiu 
pel qual, a l’abril de 2017, es van traslladar un 
total de 24 tritons del centre de cria de 
Torreferrussa al Zoo de Chester. Per aquest 
motiu, el Zoo de Chester ha assumit 
l'adequació d'un espai específic de cria en 

Justice of the Generalitat de Catalunya under 
number 2.720 as a public sector foundation 
and classified as a cultural foundation. 
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
I. INTRODUCTION 

 
The Plan for the conservation of the Montseny 
Natural Park and Biosphere Reserve (PN-RB 
Montseny) identifies the Montseny newt 
(Calotriton arnoldi) as one of the species of 
greatest conservation interest. This fact led to 
the development of a specific project to 
improve its conservation status, which was 
presented and obtained co-funding from the 
LIFE Program of the European Union. The 
LIFE Tritó Montseny project began in 2016 
and will end in December 2022. The Diputació 
de Barcelona coordinates the project, in which 
other partners also participate: Diputació de 
Girona, Forestal Catalana, Zoo de Barcelona 
and Generalitat de Catalunya. 
 
Within the framework of the LIFE Tritó 
Montseny project, the Barcelona and Chester 
Zoos have become fully involved in the 
breeding of this endemic amphibian of 
Montseny and to collaborate as much as 
possible to improve its conservation status in 
the natural environment. The Barcelona Zoo 
has expanded the old breeding center, 
opened an educational facility and developed 
an extensive educational program around the 
Montseny newt. It has become the center of 
reference for visitors, including schoolchildren 
and the general public, who want to learn 
about the species.  
 
Chester Zoo is one of the most prestigious 
amphibian recovery centers in Europe and, 
once the LIFE Tritó del Montseny project 
started, showed its interest in captive 
breeding of the Montseny newt, which is why, 
in April 2017, a total of 24 newts were 
transferred from the Torreferrussa breeding 
center to Chester Zoo. For this reason, 
Chester Zoo has developed a specific space 
for captive breeding of the Montseny newt 
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captivitat del tritó del Montseny seguint les 
normes de bioseguretat i garantint les 
màximes condicions d'humitat i temperatura 
del seu hàbitat natural. 
 
El Zoo de Chester i el Zoo de Barcelona 
compten doncs, amb una instal·lació 
específica per a la reproducció d’aquesta 
espècie. Ambdós han habilitat un espai 
específic i privat, lluny d’altres amfibis i dels 
visitants, per prevenir malalties i altres riscos 
als nous exemplars. Investigadors d’ambdós 
centres estan implicats en els grups d’experts 
que s’han creat en el marc del LIFE Tritó 
Montseny i formen part del grup 
d’especialistes europeus més reconeguts en 
el camp dels amfibis.  
 
II. PROTOCOL D’ENTESA MÚTUA VIGENT 
 
 
Per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de 
desembre de 2019, es va aprovar el protocol 
d’entesa mútua entre la Diputació de 
Barcelona, com a soci coordinador del 
Projecte LIFE Tritó Montseny i el Zoo de 
Chester, per millorar l'estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la implicació 
d'especialistes internacionals de l'àmbit de 
l'herpetologia en el marc del projecte LIFE 
Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). 
Posteriorment, el protocol d’entesa mútua es 
va signar el 5 de febrer de 2020. 
 
 
Per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió ordinària de data 13 de 
maig de 2021, es va modificar el protocol 
d’entesa mútua esmentat, amb la finalitat 
d’incloure en aquest protocol a la Fundació 
Barcelona Zoo, i d’ampliar la seva vigència 
fins el 31 de desembre de 2022, data en què 
finalitza la pròrroga del projecte LIFE Tritó 
Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). 
Posteriorment, l’addenda de modificació del 
protocol d’entesa mútua es va signar el 27 de 
juliol de 2021. 
 

following biosecurity standards and replicating 
as closely as possible the humidity and 
temperature conditions of its natural habitat. 
 
 
Chester Zoo and Barcelona Zoo have specific 
facilities for the reproduction of this species. 
Both have set up a specific and private space, 
away from other amphibians and visitors, to 
prevent diseases and other risks to the new 
specimens. Researchers from both centers 
are involved in the expert groups that have 
been created within the framework of LIFE 
Tritó Montseny and are part of the group of 
the most recognized European specialists in 
the field of amphibians. 
 
 
II. PROTOCOL OF MUTUAL 
UNDERSTANDING IN FORCE 
 
By the Governing Board of the Barcelona 
Provincial Council, in ordinary session dated 
December 19, 2019, the protocol of mutual 
understanding was approved between the 
Barcelona Provincial Council, as coordinating 
partner of the LIFE Tritó Montseny project and 
Chester Zoo, to improve the conservation 
status of the Montseny newt and promote the 
involvement of international specialists in the 
field of herpetology in the framework of the 
LIFE Tritó Montseny project 
(LIFE15/NATO/SE/000757). Subsequently, 
the protocol of mutual understanding was 
signed on February 5, 2020. 
 
By the Governing Board of the Diputació de 
Barcelona, in ordinary session dated May 13, 
2021, the aforementioned protocol of mutual 
understanding was modified, in order to 
include the Barcelona Zoo Foundation in this 
protocol and to extend its validity until 
December 31, 2022, the date on which the 
extension of the LIFE Tritó Montseny project 
(LIFE15/NATO/SE/SE/000757) ends. 
Subsequently, the addendum amending the 
protocol of mutual understanding was signed 
on July 27, 2021. 
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D’acord amb el pacte sisè del protocol 
d’entesa mútua, i d’acord amb l’addenda de 
modificació al protocol de referència, sense 
perjudici del termini de vigència inicial, les 
parts podran acordar perllongar-lo, fins a dos 
anys addicionals com a màxim. L’acord de 
pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant 
la corresponent addenda al present Protocol. 
Així mateix, les parts acorden perllongar el 
protocol d’entesa mútua dos anys addicionals. 
 
 
 
 
III. INTERÈS DE LES PARTS DE 
PRORROGAR EL PROTOCOL D’ENTESA 
MÚTUA 
 
El protocol d’entesa mútua signat el 5 de 
febrer de 2020 i posteriorment, l’addenda de 
modificació del protocol d’entesa mútua 
signada el 27 de juliol de 2021, han permès 
dur a terme satisfactòriament un treball de 
coordinació entre la Diputació de Barcelona, 
el Zoo de Chester i la Fundació Barcelona 
Zoo, del que s’ha beneficiat el projecte LIFE 
Tritó Montseny i en conseqüència les 
poblacions del tritó del Montseny.  
 
En l’última reunió de treball de les tres 
institucions, es va manifestar la necessitat de 
continuar treballant conjuntament un cop 
finalitzat el projecte LIFE Tritó Montseny, amb 
l’objectiu de mantenir les línies de treball 
iniciades en el marc del protocol d’entesa 
mútua i amb la finalitat d’incrementar la 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
el Zoo de Chester i la Fundació Barcelona 
Zoo. 
 
Les parts valoren la necessitat de continuar 
col·laborant conjuntament en l’execució del 
protocol d’entesa mútua, i acorden la 
pròrroga, per dos anys més, del protocol de 
referència mitjançant una addenda, mantenint 
íntegrament el seu contingut. 
 
 
 

In accordance with the sixth agreement of the 
protocol of mutual understanding, and in 
accordance with the addendum of 
modification to the protocol of reference, 
without prejudice to the initial term of validity, 
the parties may agree to extend it for up to 
two additional years at the most. The 
extension agreement shall be formalized in 
writing by means of the corresponding 
addendum to this Protocol. Likewise, the 
parties agree to extend the mutual 
understanding protocol for two additional 
years. 
 
III. INTEREST OF THE PARTIES IN 
EXTENDING THE PROTOCOL OF MUTUAL 
UNDERSTANDING 
 
The protocol of mutual understanding signed 
on February 5, 2020 and subsequently, the 
addendum of modification of the protocol of 
mutual understanding signed on July 27, 
2021, have enabled successful coordination 
between the Diputació de Barcelona, Chester 
Zoo and the Barcelona Zoo Foundation, which 
has benefited the LIFE Tritó Montseny project 
and consequently the populations of the 
Montseny newt.  
 
In the last working meeting of the three 
institutions, the need to continue working 
together after the end of the LIFE Tritó 
Montseny project was expressed, with the aim 
of maintaining the lines of work initiated in the 
framework of the protocol of mutual 
understanding and in order to increase the 
collaboration between the Barcelona 
Provincial Council, Chester Zoo and the 
Barcelona Zoo Foundation. 
 
The parties value the need to continue 
collaborating jointly in the execution of the 
protocol of mutual understanding, and agree 
to the extension, for two more years, of the 
protocol of reference by means of an 
addendum, maintaining its content in its 
entirety. 
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La minuta de l’addenda al protocol d’entesa 
mútua va ser aprovada per dictamen de la 
Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió ordinària de data 
xxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants d’aquesta 
addenda al protocol d’entesa mútua la 
formalitzen, i aquesta es regirà pels següents 
punts: 
 
Primer. Pròrroga  
 
Les parts pacten prorrogar, per dos anys més, 
la vigència del Protocol d’entesa mútua entre 
la Diputació de Barcelona, el Zoo de Chester i 
la Fundació Barcelona Zoo, per millorar l'estat 
de conservació del tritó del Montseny i 
promoure la implicació d’especialistes 
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en 
el marc del projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), formalitzat en data 
5 de febrer de 2020 i posteriorment modificat 
mitjançant una addenda, que es va signar en 
data 27 de juliol de 2021. 
 
La present pròrroga inicia la seva vigència 
des de l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 31 
de desembre de 2024. 
 
SEGON. Vigència del contingut del 
protocol  
 
Els punts continguts en el protocol d’entesa 
mútua mantenen íntegrament la seva vigència 
i esdevé plena la seva eficàcia entre les parts. 
Per tant, en tot allò no previst expressament 
en aquesta addenda serà d'aplicació el 
contingut del protocol d’entesa mútua signat 
el 5 de febrer de 2020, i de la seva addenda 
de modificació, signada el 27 de juliol de 
2021. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que 
l’atorguen signen aquesta addenda al protocol 
d’entesa mútua signat l’any 2020 i modificat 
l’any 2021. 
 

The minutes of the addendum to the protocol 
of mutual understanding were approved by 
decision of the Governing Board of the 
Diputació de Barcelona, in ordinary session 
dated xxxxxx. 
 
Therefore, the signatories of this addendum to 
the protocol of mutual understanding 
formalize it and it shall be governed by the 
following points: 
 
FIRST. Extension  
 
The parties agree to extend, for two more 
years, the validity of the Protocol of mutual 
understanding between the Diputació de 
Barcelona, Chester Zoo and the Barcelona 
Zoo Foundation, to improve the conservation 
status of the Montseny newt and promote the 
involvement of international specialists in the 
field of herpetology in the framework of the 
Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NATO/SE/000757), formalized on 
February 5, 2020 and subsequently amended 
by an addendum signed on July 27, 2021. 
 
This extension begins on January 1, 2023 and 
will end on December 31, 2024. 
 
 
SECOND. Validity of the contents of the 
protocol  
 
The points contained in the protocol of mutual 
understanding remain in full force and effect 
and become fully effective between the 
parties. Therefore, in all matters not expressly 
provided for in this addendum, the contents of 
the protocol of mutual understanding signed 
on February 5, 2020 and its amending 
addendum signed on July 27, 2021 shall be 
applicable. 
 
And, in witness whereof, the undersigned sign 
this addendum to the protocol of mutual 
understanding signed in 2020 and amended 
in 2021”. 
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Segon. Notificar a les parts signants de l’addenda de pròrroga objecte d’aprovació, el 
present acte administratiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació 
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial de la província de Barcelona, per a finançar les estades ambientals en 
els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona durant el 2023 (Exp. núm. 2022/0025447).- 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: 
 
“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). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals, té 
adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments pedagògics de les 
finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola de Natura Rectoria 
de Vallcàrquera (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny), Escola de 
Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les Codines (Parc del Castell de 
Montesquiu). 
 
Atès que la corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal 
d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo 
(Parc del Garraf). 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació infantil 
i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, de la 
província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els 
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plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió 
administrativa. 
 
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i dia, 
el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la concessió. 
 
Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible 
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació 
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els concessionaris 
dels equipaments. 
 
Atès que el Servei de Gestió de Parcs Naturals, ha considerat oportú fer una 
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari i d’educció especial que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és 
de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 
despeses del Servei de Gestió de Parcs Naturals de l’any 2023 que es detalla a 
continuació, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
G/50402/17230/45390    35.000,00 euros 
G/50402/17230/47901      4.000,00 euros 
G/50402/17230/48900      6.000,00 euros 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 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, i que va entrar 
en vigor el passat 1 de juliol), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i 
castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
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Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar la convocatòria núm. 202320225120013833 que incorpora les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència competitiva 
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, 
i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades 
ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la 
Diputació de Barcelona durant el 2023, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL, QUE VULGUIN FER ESTADES 
ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA 
XARXA DE PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
ANY 2023. 
 
Codi de la Convocatòria 202320225120013833 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
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Diputació de Barcelona a través del Servei de Gestió d’Espais Naturals als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments 
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen 
a continuació: 
 
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
 

- Escola de Natura la Traüna  

- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera 
 
2) Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3) Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament 
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades 
els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2023 al 26 de novembre de 2023. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
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afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1.- Persones jurídiques: 
 
1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui. 
2) Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o 

aquella en la qual consti el darrer objecte social. 
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

8) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 
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2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 

de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  

6) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

8) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 12 de gener de 2023 i finalitzarà el 
15 de febrer de 2023 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 
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7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 
 

8. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Per a tota la tipologia de centres (escoles ordinàries, centres educatius de complexitat 
màxima (CAEP) i centres d’educació especial (CEE). Número de pernoctacions: 

- Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts 
- Estades de 2 pernoctacions: 2 punts 
- Estades d’1 pernoctació: 1 punt 
 

 Per a tota la tipologia de centres excepte els centres d’educació especial (CEE). Número 
d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 

 
- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts 
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts 
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt 
 

 Per a centres d’educació especial (CEE). Número d’alumnes que fan l’estada en 
l’equipament: 

 
- Atenent a les ràtios d’alumnes en centres d’educació especial CEE, la puntuació per 

aquestes escoles serà sempre de 3 punts. 
 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap. 
 
10.  Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2023 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 45.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 
despeses del Servei de Gestió de Parcs Naturals de l’any 2023 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
G/50402/17230/45390    35.000,00 euros 
G/50402/17230/47901      4.000,00 euros 
G/50402/17230/48900    6.000,00 euros 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
En el supòsit de que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
11.  Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació amb els punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com Centres d’Educació Especial 
(CEE), s’ha determinat augmentar l’import de la subvenció un 10 % sobre cadascun dels 
percentatges. Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50 % del preu de l’estada per 
alumne i dia, en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni 
del 35 % per a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs.  
 

CAEP i CEE Municipis dins del parc CAEP i CEE Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 
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CAEP i CEE Municipis dins del parc CAEP i CEE Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat o centres d’educació 
especial, segons determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
RESOLUCIÓ EDU/819/2022, publicada al DOGC núm. 8635 de 28.3.2022. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
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 i que estarà format per les següents persones: 
 

 President delegat de la Àrea de Infraestructures i Espais Naturals, o persona en qui 
delegui. 

 Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

 Cap de la Secció d’Ús Públic i Educació Ambiental del Servei de Gestió de Parcs 
Naturals. 

 Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 

 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària 
de l’òrgan col·legiat. 

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

13.  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el 
termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir de 
sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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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. 
 
14.  Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
15.  Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS.     

 
16.  Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
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 1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2023 al 26 de 
novembre de 2023. 
 
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
3. No es consideraran despeses subvencionables: 

a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 
17.  Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19.  Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de novembre 
de 2023. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, amb una relació detallada dels ingressos i de les despeses, el qual 
haurà de tenir el següent contingut: 
 
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en la 

qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci 
l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies de 
permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al concessionari 
o responsable de l’equipament pedagògic. 

 
b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada de 

l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament. 
 
c) S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat.  
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d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de l’equipament 
pedagògic en el qual realitzen l’estada. 

 
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 
20.  Deficiències en la justificació  
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.  Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.  Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23.  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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24.  Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25.  Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
26.  Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.  Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29.  Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
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qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 
Segon. Aprovar l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 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, i que va entrar en vigor el passat 
1 de juliol), el text integre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de data 24 de novembre de 2022 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la convocatòria, que incorpora les bases 
específiques, en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la 
província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments 
pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 
2023. 
 
BDNS (identif:) 
 
Codi de la convocatòria 202320225120013833 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
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Diputació de Barcelona a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments 
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen 
a continuació: 
 
1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
 

- Escola de Natura la Traüna 

- Escola de Natura Vallcàrquera 
 
2. Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3. Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines 
 
La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els 
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
Tercer. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2023 al 26 de novembre de 2023. 
 
Quart . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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Cinquè. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2023 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà 45.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 
despeses del Servei de Gestió de Parcs Naturals de l’any 2023 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
G/50402/17230/45390     35.000,00 euros 
G/50402/17230/47901       4.000,00 euros 
G/50402/17230/48900       6.000,00 euros 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en 
funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris 
 
En el supòsit que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació amb els punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com Centres d’Educació Especial 
(CEE), s’ha determinat augmentar l’import de la subvenció un 10 % sobre cadascun dels 
percentatges. Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50 % del preu de l’estada per 
alumne i dia, en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni 
del 35 % per a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs.  
 

CAEP i CEE Municipis dins del parc CAEP i CEE Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat o centres d’educació 
especial, segons determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
RESOLUCIÓ EDU/819/2022, publicada al DOGC núm. 8635 de 28.3.2022. 
 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 12 de gener de 2023  i finalitzarà el 
15 de febrer de 2023 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen.” 

 
Tercer. Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 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, i que va entrar 
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en vigor el passat 1 de juliol), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la 
versió en llengua catalana. 
 
Quart. Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses 
del Servei de Gestió de Parcs Naturals de l’any 2023 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
G/50402/17230/45390    35.000,00 euros 
G/50402/17230/47901      4.000,00 euros 
G/50402/17230/48900      6.000,00 euros 
 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de manera que es podrà 
redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en funció 
de la diferent tipologia jurídica dels ens beneficiaris. 
 
Cinquè. Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Sisè. Publicar la següent convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
S’incorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP). 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
revocacions definitives de les subvencions atorgades als ajuntaments de Gurb, 
Roda de Ter i Sant Martí de Centelles, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva de la convocatòria 202020205120011833, per a l’atorgament de 
subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a 
la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 
2020/0008093).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord número 230 de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va 

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

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

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

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

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

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 78.500,00 € 90100 17210 76200 

2020 1.500,00 € 90100 17210 76800 

2021 706.500,00 € 90100 17210 76200 

2021 13.500,00 € 90100 17210 76800 

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

de les subvencions als ajuntaments de Gurb, Roda de Ter i Sant Martí de 
Centelles, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76200 i pels 
imports següents: 

 
Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

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

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

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

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

al pressupost 2021.  
 
6. La tramitació de la concessió de les pròrrogues es va fer en uns terminis que no 

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

 
7. El termini de justificació va finalitzar el 30 de novembre de 2021, i els ajuntaments 

esmentats no van justificar les quantitats concedides, d’acord amb l’establert en 
les bases específiques. 

 
8. Per acord núm. 652 de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2022 es va 

aprovar la revocació inicial de les subvencions concedides esmentades en la seva 
totalitat als ajuntaments de Gurb, Roda de Ter i Sant Martí de Centelles, concedint 
als interessats un termini de 15 dies per a la presentació d’al·legacions. 
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9. Atès que ha transcorregut el termini de 15 dies per a la presentació de les 
al·legacions, sense que cap dels ajuntaments esmentats en l’apartat anterior 
n’hagi presentat. 

 
10. Atès que els imports corresponents a pressupost 2020 van passar com a 

romanents a pressupost 2021, però aquests no han passat a pressupost 2022, 
caldrà ajustar comptablement l’autorització i disposició de la despesa aprovada en 
el sentit de reduir-la, únicament pels imports de pressupost 2021, incorporats al 
pressupost 2022, per fer efectives les revocacions definitives, essent l’import total 
de quaranta mil cinc-cents euros (40.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/90100/17210/76200 del pressupost 2022, d’acord amb el 
següent detall: 

 
Ens Local Import Total 2022 

Ajuntament de Gurb 13.500,00 € 

Ajuntament de Roda de Ter 13.500,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

13.500,00 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

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

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

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

 
4. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’OGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
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2015), es va publicar en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 508011. 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

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

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

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

1.500,00 € 13.500,00 € 15.000,00 € 

 
Segon. AJUSTAR comptablement l’autorització i disposició de la despesa aprovada en 
el sentit de reduir-la, per un import de quaranta mil cinc-cents euros (40.500,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76200 del pressupost 2022, 
segons el següent detall: 
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Ens Local Import Total 2022 

Ajuntament de Gurb 13.500,00 € 

Ajuntament de Roda de Ter 13.500,00 € 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

13.500,00 € 

 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa a càrrec del 
pressupost 2022, per import 1.500 €, de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Moià, mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 
202020205120011833, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals 
i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 2020/0008093).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord número 230 de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2020 es va 

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

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

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

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

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

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2020 78.500,00 € 90100 17210 76200 

2020 1.500,00 € 90100 17210 76800 

2021 706.500,00 € 90100 17210 76200 

2021 13.500,00 € 90100 17210 76800 
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4. En l’acord esmentat en l’apartat anterior es va aprovar, entre d’altres, la concessió 
de la subvenció a l’Ajuntament de Moià, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76200 i per l’import següent: 

 

Ens Local Import 2020 Import 2021 Import Total 

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

 
5. L’import corresponent al pressupost 2020 es va incorporar com a romanents al 

pressupost 2021.  
 
6. La tramitació de la concessió de les pròrrogues es va fer en uns terminis que no 

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

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

de 2022. 
 
8. Tenint en compte que el termini de justificació va finalitzar el 30 de novembre de 

2021, l’Ajuntament de Moià va presentar la justificació fora de termini i, per tant, es 
va considerar que no s’havia d’admetre, d’acord amb l’establert en les bases 
específiques. 

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

aprovar la revocació inicial de la subvenció concedida esmentada en la seva 
totalitat, concedint a l’interessat un termini de 15 dies per a la presentació 
d’al·legacions. 

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

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

 
11. Vist l’informe signat pel Cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 

en el qual s’informava que s’acceptaven les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Moià i es proposava deixar sense efectes la revocació inicial, i fer 
el pagament en la seva totalitat.  
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12. Vist que per acord número 652 de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 

2022 es van acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Moià i es 
va deixar sense efectes la revocació inicial aprovada.  

 
13. Atès que l’import corresponent a pressupost 2020 va passar com a romanents a 

pressupost 2021, però aquests no han passat a pressupost 2022, caldrà 
reconèixer el crèdit de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), i autoritzar i disposar la 
despesa per aquest mateix import, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76200 del pressupost 2022. 

 
14. Atès que actualment no hi ha saldo suficient en la partida G/90100/17210/76200, 

caldrà fer una modificació de crèdit per tal de disposar dels 1.500,00 euros 
esmentats. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

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

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

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

 
4. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’OGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 508011. 
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5. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3 
b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022 i 
modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022.  

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit en favor de l’Ajuntament de Moià per 
import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Moià, mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 
202020205120011833, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals i 
EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques, any 2020, en virtut de les raons adduïdes a la part expositiva del 
present acord. 
 

Segon. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa per import de mil cinc-cents 
euros (1.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76200 del 
pressupost 2022, quedant condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 
tramitada. 
 

Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021, amb data de justificació fins al 30 
d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0002698).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
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Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. En sessió de 13 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar la inclusió del recurs “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins 
a 10.000 habitants” en el Catàleg 2021 (AJG 209/2021). 

 
3. Aquest recurs tenia la finalitat de donar suport a l’ocupació i reforçar les estructures 

dels municipis de fins a 10.000 habitants mitjançant la contractació de persones en 
situació d’atur durant el 2021, i es va atorgar pel procediment de concessió directa 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
maig de 2021 (AJG 293/2021). Els ens destinataris van ser els municipis de la 
província de Barcelona amb una població de fins a 10.000 habitants (228 
municipis), amb l’objectiu que disposessin de recursos addicionals per optimitzar 
l’impacte de la seva acció local contra l’atur, així com reforçar la prestació dels 
serveis municipals, mitjançant el foment de la contractació de persones en situació 
d’atur.  

 
4. D’acord amb els apartats 11 i 12 de l’acord tercer del règim regulador de l’esmentat 

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

 
5. D’acord amb el segon apartat de l’acord desè del règim regulador, els ens 

destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 100 % de l’ajut, 
disposaven fins al 15 de setembre del 2021 per presentar l’acceptació expressa. El 
pagament avançat es va realitzar quan l’ens presentava la referida acceptació 
expressa. En cas de no presentar-la dins el termini establert, el fons s’entenia 
acceptat tàcitament però es pagaria prèvia justificació de despeses. 

 
6. Vist l’apartat setzè del quart acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 

regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 
“ 
16.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels imports no justificats. 
 
16.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 
de deu dies des de l’aprovació. 
 
16.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i 
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació. 
“ 

7. La liquidació provisional del fons de prestació es va aprovar per Decret de la 
Presidència delegada de la Diputació de Barcelona núm. 8279 de data 30 de juny 
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de 2022. La notificació d’aquesta liquidació es va efectuar a catorze entitats el 6 de 
juliol de 2022, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze dies a comptar des 
de l’endemà de la notificació, per tal que els ens destinataris presentessin la 
justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin pertinent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, es procediria a la revocació total de l’ajut i a exigir el 
reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat degudament. 

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

definitiva. A aquest efecte i d’acord amb l’expressat en l’informe tècnic, es constata 
que, onze de les catorze entitats que van formar part de la liquidació provisional de 
l’esmentat recurs, no han justificat cap despesa ni tampoc han presentat cap 
al·legació, de manera que cal reduir el saldo restant dels ajuts que no han estat 
avançats. Per altra banda, d’aquestes onze entitats, només l’Ajuntament de 
Castellfollit del Boix va rebre una bestreta per l’import total de l’ajut, així doncs cal 
demanar el reintegrament de l’import satisfet per avançat i no justificat, segons el 
detall indicat en la part dispositiva d’aquest dictamen. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 27 

de maig de 2021 (AJG 293/21) per aprovar les concessions del fons de prestació 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants”, en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2021, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”. 

 
2. Vistos els articles 35 i 36 del règim de la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals de l’any 2021.  
 
3. L’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

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

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

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a les presidències delegades d’àrea la 
competència per elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 
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2. Aquest recurs es va incloure dins les mesures adoptades en el Pla de Xoc de la 
Diputació de Barcelona per a la reactivació econòmica i social i es va atorgar pel 
procediment de concessió directa amb concurrència. Els ens destinataris van ser 
els ajuntaments de la província de Barcelona, amb excepció de l’Ajuntament de 
Barcelona. Així doncs, aquest recurs econòmic va comptar amb un total de 310 ens 
destinataris. 

 
3. D’acord amb els apartats 11 i 12 de l’acord tercer del règim regulador de l’esmentat 

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

 
4. D’acord amb l’article 10.2 del règim regulador, els ens destinataris interessats en 

beneficiar-se del pagament avançat del 100 % de l’ajut, disposaven fins a l’1 de 
març del 2021 per presentar l’acceptació expressa. El pagament es realitzaria quan 
l’ens presentés la referida acceptació expressa i en cas de no presentar-la en el 
termini establert, el fons s’entendria acceptat tàcitament però es pagaria prèvia 
justificació de despeses.  

 
5. Vist l’apartat setzè del tercer acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 

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

“ 
16.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels imports no justificats. 
 
16.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 
de deu dies des de l’aprovació. 
 
16.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i 
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació. 

“ 
 

6. La liquidació provisional del fons de prestació es va aprovar per Decret de la 
Presidència delegada de la Diputació de Barcelona núm. 8270 de data 30 de juny 
de 2022. La notificació d’aquesta liquidació es va efectuar a les entitats 
interessades el 6 de juliol de 2022, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze 
dies a comptar des de l’endemà de la notificació, per tal que els ens destinataris 
presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin pertinent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació total de l’ajut i a exigir el 
reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat degudament. 

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

definitiva. A aquest efecte des del Servei de Mercat de Treball i d’acord amb 
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l’expressat en l’informe tècnic, es constata que, vint-i-dues de les trenta-tres entitats 
que van formar part de la liquidació provisional de l’esmentat recurs, no han 
justificat cap despesa ni tampoc han presentat cap al·legació per part dels 
esmentats ens beneficiaris, de manera que cal reduir el saldo restant dels ajuts que 
no han estat avançats. D’aquestes vint-i-dues entitats, vuit van rebre una bestreta 
per l’import total de l’ajut, així doncs cal demanar el reintegrament de l’import 
satisfet per avançat i no justificat. 
 
Quant a les onze entitats restants que sí han presentat documentació durant el 
període d’audiència s’ha considerat que només quatre han aportat correctament la 
justificació de despeses. De les set entitats restants, cinc renuncien a l’import no 
justificat, de les quals, dues han presentat despeses no elegibles i per tant tenen 
una revocació parcial de l’ajut, juntament amb els ajuntaments de Montornès del 
Vallès i Sant Quirze de Besora. De les set entitats, tres hauran de reintegrar l’import 
satisfet per avançat i no justificat. Tal i com es fa constar en la part dispositiva 
d‘aquest dictamen.  
 

Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 17 

de desembre de 2020 (AJG 683/20) per aprovar la concessió del fons de prestació 
“Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 

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

Governs Locals de l’any 2020.  
 
3. L’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

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

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

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a les presidències delegades d’àrea la 
competència per elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 
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Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals interessats.”  
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
sol·licitud del Consell Comarcal d’Osona on es demana modificar els projectes 
singulars que rebran suport i que estan inclosos a l'aportació corresponent a 
l'any 2022, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 31 de març de 2022, en 
el sentit que l'aportació prevista per al projecte singular “Planificació de projecte 
pels Planes de Sostenibilitat turística” es destini al projecte “Implantar el turisme 
accessible (Exp. núm. 2022/0001417).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“ 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 31 de març de 2022 (Registre acords núm. 

165/22) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2022, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2022. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la 
sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2022 rebrien suport específic de 35.000 €. 
Aquest import es va distribuir de la forma que s’indica a continuació:  

 

 Projecte “Implantar el turisme accessible”, amb un import de 10.000,00 €. 

 Projecte “Planificació de projecte pels Planes de Sostenibilitat turística”, amb un 
import de 5.000,00 €. 

 Projecte “Impulsar nous productes turístics a través d’experiències de turisme 
natural, cultural i gastronòmiques”, amb un import de 7.500,00 €. 

 Projecte “Fet a Osona: aliments excel·lents”, amb un import de 7.500,00 €. 

 Projecte “Dinamització del projecte Osoning”, amb un import de 5.000,00 €. 
 
3. El Consell Comarcal d’Osona ha sol·licitat un canvi de destí del projecte singular, 

“Planificació de projecte pels Planes de Sostenibilitat turística” per destinar-lo a 
“Implantar el turisme accessible”. 

 
4. La Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar que el projecte singular “Implantar el turisme accessible” 
incrementi en 5.000 € l’assignació destinada inicialment a projectes singulars. Per 
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aquest motiu, cal ajustar comptablement la despesa autoritzada i disposada com a 
conseqüència de la modificació del projecte singular.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.02.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022 que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR la sol·licitud del Consell Comarcal d’Osona on es demana 
modificar els projectes singulars que rebran suport i que estan inclosos a l'aportació 
corresponent a l'any 2022, aprovada per Acord de Junta de Govern 31 de març de 
2022 (Registre acords núm. 165/22), en el sentit que l'aportació prevista pel projecte 
singular “Planificació de projecte pels Planes de Sostenibilitat turística” es destini al 
projecte “Implantar el turisme accessible”.   
 
Segon. ACCEPTAR que el projecte singular “Implantar el turisme accessible” 
incrementi en 5.000 € l’assignació destinada inicialment a projectes singulars passant 
a rebre un suport específic de 15.000 €. 
 
Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de cinc mil euros (5.000,00 €), en el sentit 
de reduir l’autorització i disposició de la despesa, a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 del vigent pressupost de la corporació, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor (2203902249). 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinc mil euros (5.000 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 
2022, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar la 
cessió temporal en préstec, al Museu Sorolla de Madrid, de la peça amb número 
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d’actiu F022520 i número de registre 2398 del Fons Historicoartístic propietat de 
la Diputació de Barcelona, per ser mostrada en l’exposició temporal “Sorolla. 
Orígenes”, que tindrà lloc al Museu Sorolla de Madrid, del 19 de desembre de 
2022 al 19 de març de 2023, així com autoritzar la reproducció de la seva imatge 
en el catàleg de la mostra, premsa, publicitat, finalitats educatives o culturals i 
pàgines webs institucionals (Exp. núm. 2022/21335).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets  
 
1. En data 12 de setembre de 2022, el Museu Sorolla presenta una sol·licitud a 

través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona en la qual fa petició 
justificada del préstec i la reproducció de la peça propietat de la Diputació de 
Barcelona següent:  

 
Número Actiu DIBA: F022520 
Número Registre FHA: 2398 
Títol: Esbós per a l'obra El Dos de Maig o Estudi per al Dos de Maig  
Nom de l’objecte: pintura a l'oli sobre tela 
Autor: Joaquim Sorolla Bastida 
Dimensions bastidor: 170 x 94 cm 
Dimensions amb marc: 182 x 105 x 4 cm 
Datació: 1883 
 

2. El Museu Sorolla, dins de la seva programació d’exposicions temporals, està 
preparant l’exposició “Sorolla. Orígenes”, en col·laboració amb el Museu de Belles 
Arts de València, la qual es vol presentar a les sales del Museu Sorolla de Madrid 
del 19 de desembre de 2022 al 19 de març de 2023.  
 
Posteriorment, s’ha previst que la susdita exposició itineri i es traslladi al Museu de 
Belles Arts de València, en el qual la mostra tindrà lloc, previsiblement, del dia 30 
de març a l’11 de juny de 2023. La sol·licitud formal per part del Museu de Belles 
Arts de València per al préstec i reproducció de la referida obra de Sorolla es 
realitzarà de forma independent a la presentada pel Museu Sorolla de Madrid. En 
el cas de València s’han d’avaluar, entre d’altres, les condicions de protecció i 
seguretat de l’obra i s’han de rebre degudament emplenades i signades les 
condicions generals i específiques de préstec corresponents com a senyal 
d’acceptació i compromís de compliment de les condicions establertes per la 
Diputació de Barcelona. 

 
3. L’exposició “Sorolla. Orígenes” del Museu Sorolla de Madrid inicia la seva 

programació al voltant de la celebració del centenari de la defunció de Joaquim 
Sorolla Bastida, que tindrà lloc durant el proper any 2023. Comissariada per Luis 
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Alberto Pérez Velarde, conservador del Museo Sorolla i amb l’assessorament de 
Blanca Pons-Sorolla, es centrarà en analitzar la primera producció artística de 
Sorolla que englobaria des dels anys 1878 fins el 1884, just abans de la seva 
marxa a Roma com a pensionat després del seu èxit adquirit a les oposicions de 
la Diputació de València. 

 
4. La peça propietat de la Diputació de Barcelona intitulada Esbós per a l'obra El Dos 

de Maig o Estudi per al Dos de Maig de Joaquim Sorolla Bastida encaixa 
perfectament en la susdita etapa tan poc coneguda de l’artista, que es pretén 
treure a la llum des dels inicis de la seva carrera artística mitjançant pintures, 
aquarel·les, dibuixos, fotografies o documents que es conserven en diferents 
institucions. És per això que el Museu Sorolla de Madrid sol·licita el préstec de la 
referida obra, que esdevé fonamental per al desenvolupament de l’exposició. 

 
5. A la carta de sol·licitud es fa constar que el Museu Sorolla de Madrid es farà 

càrrec de totes les despeses associades a aquest préstec, tals com les relatives al 
transport de l’obra i a la cobertura de l’assegurança “clau a clau”, per tal de 
garantir la seguretat de l’obra durant tot el període de préstec per a l’exposició de 
Madrid. 

 
6. En data 17 d’octubre de 2022, l’Oficina de Patrimoni Cultural rep signades per part 

del Museu Sorolla de Madrid les condicions generals i específiques de préstec 
com a senyal d’acceptació. Aquestes condicions són les que proposa la Diputació 
de Barcelona per tal que l’estat de conservació i la seguretat de la peça siguin 
garantits durant els trajectes i el temps que l’obra d’art estigui exposada en 
l’emplaçament que proposa el Museu Sorolla de Madrid. 

 
7. En data 18 d’octubre de 2022, l’Oficina de Patrimoni Cultural rep una altra carta 

del Museo Sorolla de Madrid, en la qual se sol·licita una imatge en alta resolució 
de l’obra i l’autorització per a la reproducció de la mateixa per ser publicada en el 
catàleg científic de l’exposició de l’esmentat Museu i també per ser reproduïda 
com a suport gràfic en premsa i publicitat, per a finalitats educatives o culturals i 
per a pàgines web institucionals durant l’exposició de Madrid. L’Oficina de 
Patrimoni Cultural disposa de la imatge de l’obra i serà facilitada en alta resolució. 
 

8. Atès que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona té 
encomanada la gestió del fons artístic propietat de la corporació. 

 
9. En data 30 de setembre de 2022, s’examina en directe l’estat de conservació de 

l’obra objecte de préstec per assegurar que aquest és correcte per al seu 
desplaçament i exposició. 

 
En la mateixa data, s’emet un informe de conservació que certifica que l’estat de 
l’obra objecte de préstec es considera regular. Abans de què l’obra sigui 
exposada, es portaran a terme un seguit d’intervencions al laboratori de 
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conservació i restauració de la Diputació de Barcelona, per tal d’estabilitzar-la i 
millorar la seva llegibilitat. D’aquesta manera, es certificarà que la peça pot ser 
mostrada a l’exposició amb totes les garanties de conservació. 

 
10. Per part de la tècnica de Patrimoni responsable del Fons Historicoartístic de la 

Diputació de Barcelona de l’Oficina de Patrimoni Cultural, la senyora Núria 
Fernández Llobet, en data 2 de novembre de 2022, ha estat emès un informe 
favorable a la sol·licitud de préstec i de reproducció de l’obra de referència. 

 
11. Vista la voluntat de l’Oficina de Patrimoni Cultural de consentir la cessió en 

préstec d’aquesta obra, sempre i quan el peticionari es faci càrrec de tot el que 
s’especifica en el “Plec de Condicions Generals de Préstec del Fons Patrimonial 
de la Diputació de Barcelona”, relatiu a l’assegurança “clau a clau”, embalatge i 
transport, manipulació i conservació per personal especialitzat, condicions 
d’instal·lació i vigilància, condicions ambientals assenyalades per a la peça en 
qüestió, entre d’altres, així com de tot l’assenyalat en les condicions específiques. 

 
12. Atès que l’obra propietat de la Diputació de Barcelona intitulada Esbós per a l'obra 

El Dos de Maig o Estudi per al Dos de Maig de Joaquim Sorolla Bastida està 
valorada per a la seva assegurança en 100.000 euros. 

 
13. Pel que fa referència a la propietat intel·lectual de l’obra, de la qual s’ha sol·licitat 

autorització per a la seva reproducció, en data 27 de setembre de 2022 es va 
contactar amb la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) per fer 
la consulta sobre els drets d‘autoria a què es troba sotmès aquest autor i aquest 
no en té, donat que ja són de domini públic. En conseqüència, no s’han de satisfer 
drets de propietat intel·lectual per les reproduccions. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist que l’article 28 del Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant, 

RPEL), aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que els ens locals 
disposen de capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de 
tota classe de béns i drets.  

 
2. Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la 

gestió i administració dels béns i drets patrimonials;  
 
3. Respecte la gestió patrimonial cal fer incís a l’article 110, relatiu al règim jurídic dels 

negocis patrimonials i l’article 111 de la LPAP, sobre la llibertat de pactes, i en 
especial pel que fa al fet que l’administració pública podrà, per la consecució de 
l’interès públic, concertar les clàusules i condicions que es tingui per convenient, 
llevat que sigui contrari a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
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4. Quant a la normativa autonòmica, el RPEL estableix en l’article 8 que els béns 
patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de 
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de 
rendibilitat social. 

 
5. Vist que l’ús de les imatges de l’obra d’art objecte de cessió està sotmès a la 

regulació de la Llei de propietat intel·lectual, text refós aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 

 
6. Atès que la cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 euros i superior a 60.000 euros és competència de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 
3.2.g) de la Refosa 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. AUTORITZAR la cessió temporal en préstec al Museu Sorolla de Madrid de la 
peça amb número d’actiu F022520 i número de registre 2398 del Fons Historicoartístic 
propietat de la Diputació de Barcelona, per ser mostrada en l’exposició temporal 
“Sorolla. Orígenes”, que tindrà lloc al Museu Sorolla de Madrid, del 19 de desembre de 
2022 al 19 de març de 2023: 
 
Número Actiu DIBA: F022520 
Número Registre FHA: 2398 
Títol: Esbós per a l'obra El Dos de Maig o Estudi per al Dos de Maig  
Nom de l’objecte: pintura a l'oli sobre tela 
Autor: Joaquim Sorolla Bastida 
Dimensions bastidor: 170 x 94 cm 
Dimensions amb marc: 182 x 105 x 4 cm 
Datació: 1883 
 
Segon. AUTORITZAR al Museu Sorolla de Madrid per a la reproducció de la obra d’art 
esmentada en el resolutiu anterior. L’autorització es contrau única i exclusivament per 
a la reproducció fotogràfica per a la finalitzat assenyalada, que és la inserció de la 
imatge al catàleg de la mostra, premsa, publicitat, finalitats educatives o culturals i 
pàgines webs institucionals. 
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S’informa al peticionari que, d’acord amb la informació rebuda per part de Visual 
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) conforme la consulta efectuada en 
data 27 de setembre de 2022, l’obra de l’autor Joaquim Sorolla Bastida no està 
sotmesa a drets de propietat intel·lectual ja que ha passat a domini públic. En 
conseqüència, no s’han de satisfer drets de propietat intel·lectual per les 
reproduccions. 
 
Tercer. INFORMAR al peticionari, Museu Sorolla de Madrid, que l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona designarà un tècnic conservador de l’esmentada 
Oficina per a supervisar l’embalatge, transport, desembalatge i col·locació de la peça a 
la sala assignada i assegurar que es compleixen les mesures de climatologia, 
ambientals i de seguretat pactades en els plecs de condicions.  
 
Quart. ESTABLIR que el peticionari resta obligat a fer constar expressament la 
propietat i procedència de l’obra, així com el títol de col·laboració prestada per la 
Diputació de Barcelona. La propietat de la Diputació de Barcelona s’haurà de fer 
constar als crèdits de la següent manera: “Fons Historicoartístic de la Diputació de 
Barcelona. N.R. 2398”. Si pel disseny de cartel·les, atenent a qüestions estètiques, el 
peticionari creu convenient no consignar el número de registre de l’obra, aquest podrà 
ser obviat, però s’hauran de fer constar el seu lloc de procedència i la seva propietat. 
 
Cinquè. ESTABLIR que la peça cedida en préstec haurà d’estar assegurada a compte 
del peticionari, Museu Sorolla de Madrid, a partir del moment de sortida de la reserva 
del Fons Historicoartístic de la reserva de les dependències de la Diputació de 
Barcelona, fins el seu retorn. Caldrà que el sol·licitant encarregui una pòlissa 
d’assegurança en la seva modalitat “clau a clau” que cobreixi sense franquícia i pel 
valor acordat (100.000,00 euros) tots els riscos de pèrdues o desperfectes durant els 
transports i la seva permanència al lloc d’exposició. Caldrà que la pòlissa prevegi la 
indemnització total per pèrdua de l’obra, tant pel que fa a una eventual pèrdua de valor 
com a una eventual pèrdua física de la mateixa. L’Oficina de Patrimoni Cultural haurà 
de disposar del certificat de l’assegurança abans de la data de sortida de l’obra.  
 
L’assegurança de l’exposició de Madrid, que és la Garantia de l’Estat, anirà 
acompanyada d’una pòlissa d’assegurances d’una companyia privada que el Museu 
Sorolla de Madrid ha de lliurar abans de la sortida de l’obra i que ha de cobrir-la des 
del 19 de novembre de 2022 al 19 d’abril de 2023.  
 
Sisè. ADVERTIR al peticionari, Museu Sorolla de Madrid, que una vegada finalitzada 
l’exposició de Madrid, la peça haurà de ser guardada sota condicions de seguretat 
total a les reserves del Museu Sorolla, on restarà a l’espera de ser traslladada, sempre 
en cas que es compleixin els requisits i s’adoptin els actes administratius 
corresponents, a les dependències del Museu de Belles Arts de València, o, cas 
contrari, ser retornada a les dependències del Fons Historicoartístic de la Plataforma 
de Distribució Logística de la Diputació de Barcelona.  
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Setè. ADVERTIR al peticionari, Museu Sorolla de Madrid, que tots els transports als 
que s’hagi de sotmetre l’obra objecte de préstec hauran de realitzar-se per via terrestre 
amb una empresa de transport d’obres d’art professional. 
 
Vuitè. ADVERTIR al peticionari que un cop clausurada l’exposició, es lliurarà a 
l’Oficina de Patrimoni Cultural un exemplar de totes les publicacions editades amb 
motiu de la mateixa (catàlegs, cartells, programes, etc). 
 
Novè. COMUNICAR aquests acords al Museu Sorolla de Madrid per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la 
concessió de subvencions atorgades mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per Acord de la Junta de Govern de 27 de maig de 2021 
(AJG295/2021) i, esmenat per Acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 2021 
(AJG 392/2021), destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals locals (Exp. núm. 2020/17827).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. En data 17 de desembre de 2020, el Ple 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 les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals 
locals. (AP 175/2020). El codi de la convocatòria és el 202020205120012123.  

 
2. Amb aquesta convocatòria es pretén contribuir al sosteniment de les despeses 

derivades d’actuacions de reforma i millora i manteniment d’equipaments locals 
culturals de titularitat pública. Per fer-ho possible s’ha establert un ampli ventall de 
tipologies d’actuacions com són: millores estructurals pel que fa a l’accessibilitat, 
la seguretat i el confort; actuacions per a la correcta prestació de serveis com ara 
el control d'accés, mesures anti furts o mesures anti incendis; millora de 
l’eficiència energètica; connectivitat i adequació a l’entorn digital; adquisició 
d’equipament audiovisual; adquisició de sistemes de senyalització; adquisició de 
mobiliari necessari per desenvolupar una bona prestació de serveis; 
implementació de radiofreqüència; suports a la remodelació i l’adequació d’espais 
fixes de lectura, vinculats al servei de bibliobús; renovació de l’equipament 
escenotècnic dels espais escènics i acondicionament de l’espai per una millor 
funcionalitat per a l’exhibició d’arts escèniques i el confort del públic; i 
modificacions estructurals per canvi d’usos d’espais per esdevenir aptes per 
l’activitat cultural. A més, donada la situació provocada per la Covid-19 també es 
contempla com possibilitat d’actuació l’adquisició de material inventariable i 
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l’adequació d’espais i millores d’higiene i seguretat vinculades a les mesures 
preventives per lluitar contra aquesta malaltia. 

 
3. Per donar compliment al principi de publicitat que va 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 24 de desembre de 2020 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 
540324. 

 
4. En data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar l’Acord de concessió de les subvencions referent a la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i 
manteniment d’equipaments culturals locals. (AJG 295/2021). 

 
5. En data 30 de juny de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar l’Acord per esmenar la concessió de subvencions de la convocatòria 
202020205120012123 (AJG 392/2021). 

 
6. A l’article 11.5 de la convocatòria aprovada per Acord del Ple de data 17 de 

desembre de 2020 s’estableix el següent: 
 
“Els Ajuntaments i EMD de la demarcació de la Diputació de Barcelona hauran de 
presentar una única sol·licitud amb un màxim de 4 equipaments del propi municipi 
susceptibles de ser objecte d’intervenció en el marc d’aquesta convocatòria de 
subvencions.” 

 
7. A l’article 25.1 a) de la convocatòria aprovada per Acord del Ple de data 17 de 

desembre de 2020 s’estableix el següent: 
 

“1. Els destinataris es comprometen, amb caràcter general, a: 
 
a) Executar actuacions a tots els equipaments objecte de subvenció”.../... 

 
8. A l’article 32.1 de la convocatòria aprovada per Acord del Ple de data 17 de 

desembre de 2020 s’estableixen les circumstàncies que poden donar lloc a la 
modificació de l’acord de concessió aprovat per Acord de Junta de Govern de data 
27 de maig de 2021 (AJG 295/21). En concret s’estableix el següent: 

 
“Amb posterioritat a l’acord de concessió, i prèvia sol·licitud degudament motivada del 
beneficiari, es podrà ampliar el termini d’execució i justificació; i/o descartar l’actuació 
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en algun dels equipaments objectes de subvenció, sempre que no es perjudiquin els 
interessos de tercers.” 

 

9. Al mateix article 32.3 de la convocatòria aprovada per Acord del Ple de data 17 de 
desembre de 2020 s’estableix el següent: 

 

“La sol·licitud per realitzar els canvis previstos en aquest article es podrà presentar fins 
el 31/10/2021 per aquelles subvencions que tenen periodificada la concessió 
íntegrament al 2021, i fins al 31/10/2022 per la resta.” 

 

10. Vist que els ajuntaments de Cardona, Santa Coloma de Gramenet, Premià de 
Dalt, Òrrius, Santa Margarida i els Monjos, Matadepera, Santa Susanna, Súria, el 
Prat de Llobregat, Tordera, Castellterçol, Palafolls, Navàs, Argentona, Malgrat de 
Mar, Montseny, Santpedor, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Arenys 
de Mar, l’Ametlla del Vallès, Mataró i Ullastrell, tal i com consta en l’informe emès 
en data 10 de novembre de 2022 signat conjuntament per la gerent de Serveis de 
Cultura i per la gerent de Serveis de Biblioteques que roman en l’expedient, han 
presentat a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) i abans de la finalització 
dels terminis esmentats en l’article 32.3 de la convocatòria, les sol·licituds 
degudament motivades consistents en descartar l’actuació en algun dels seus 
equipaments. 

 

11. Atès que en el susdit informe de data 10 de novembre de 2022 constata que: 
 

“ (...) 
 

a) Tots els ens han tramitat en temps i forma la sol·licitud degudament motivada per 
descartar l’actuació en algun dels equipaments objecte de la subvenció.  

 

b) Tots els ens han tramitat les seves respectives sol·licituds de descart d’equipaments 
mitjançant una sol·licitud general per mitjà del PMT. 

 

c) Amb les esmentades sol·licituds de descart no es perjudiquen els interessos de tercers.  
 
(...) “ 

 
12. Donat que la present proposta de modificació de descart d’equipaments en cap 

cas altera o modifica la quantitat econòmica de les subvencions concedides 
mitjançant Acord de Junta de Govern adoptat en sessió de data 27 de maig de 
2021 (AJG 295/2021) a percebre pels beneficiaris i que està prevista a l’article 32 
b) de la convocatòria, no ha calgut reunir a l’òrgan col·legiat encarregat 
d’examinar i informar la proposta de concessió de les subvencions, òrgan que es 
troba regulat a l’article 21 de la convocatòria. 

 
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 
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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 el que estableix els articles 25.1 a), 32.1 i 32.3 de la convocatòria que 
incorpora les bases específiques, destinades a finançar les obres i/o actuacions de 
reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 

 
5. 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 
modificació de la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 del 
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
6. Vist que les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona per l’any 

2022 contemplen al seu article 12.1 que els actes dels òrgans que tinguin 
autorització i/o disposició d’una despesa estaran sotmès a fiscalització prèvia i, per 
tant, considerant que el present expedient no altera ni modifica la despesa total 
prèviament aprovada, s’eximeix d’aquesta obligació. 

 
7. 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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. MODIFICAR, per delegació de la Presidència, la concessió de subvencions 
aprovada per Acord de la Junta de Govern de data 27 de maig de 2021 (AJG 
295/2021), esmenada per Acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2021 
(AJG 392/2021) per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o actuacions de 
reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, en el sentit de descartar 
a petició dels beneficiaris els equipaments que es relacionen a continuació: 
 

Núm. Ajuntament NIF 
Nom d’equipaments descartats a sol·licitud 

dels beneficiaris 

6 Ametlla del Vallès, L' P0800500A Biblioteca municipal Josep Badia i Moret   

7 Arenys de Mar P0800600I Teatre Principal  

10 Argentona P0800900C MUSEU DEL CÀNTIR   

40 Cardona P0804600E Biblioteca Municipal Marc de Cardona   

52 Castellterçol P0806300J ESPAI FRANCH    

89 Malgrat de Mar P0810900A Biblioteca "La Cooperativa"    

98 Matadepera P0811900J Sala d'Actes del Casal de Cultura   

99 Mataró P0812000H Can Marfà. Gènere de Punt. Museu de Mataró 

110 Montseny P0813600D CASAL DE CULTURA  

115 Navàs P0814000F Teatre de Palà de Torroella 

122 Òrrius P0815200A HOTEL D'ENTITATS ; SALA POLIVALENT 

124 Palafolls P0815400G 
Edifici municipal EMMID - Escola municipal de 
Música i Dansa ; CENTRE CÍVIC LOCAL 
D'ENTITATS 

139 Prat de Llobregat, El P0816800G El Modern (Teatre Modern)   

142 Premià de Dalt P0823000E MUSEU DE PREMIÀ DE DALT   

156 Sant Adrià de Besòs P0819300E 
Museu d'història de la Immigració de Catalunya ; 
Centre Cultural Besòs 

168 Sant Feliu de Llobregat P0821000G 
Centre Cívic Roses ; Cinebaix ; Biblioteca 
Montserrat Roig 

197 Santa Coloma de Gramenet P0824500C Biblioteca del Fondo 

203 
Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A Casa de Cultura Mas Catarro 

208 Santa Susanna P0826100J Local Social   

209 Santpedor P0819100I Cal Llovet   

213 Súria P0827400C Biblioteca de Súria  

222 Tordera P0828400B 
Espai cultural Emili Vendrell ; Espai cultural 
Hospital de Pobres  

228 Ullastrell P0829000I Espai Cultural El Progrés 

 
Segon. MODIFICAR, per delegació de la Presidència, el dispositiu quart de l’Acord de 
la Junta de Govern de data 27 de maig de 2021 (AJG 295/2021), esmenat per Acord 
de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2021 (AJG 392/2021), per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
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de finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments 
culturals locals, que queda redactat en els termes següents:  
 

Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  

Nom dels equipaments 
estimats 

Concessió 
(€) 

Concessió 
periodificada 

al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

1 Abrera P0800100J 
Sala Municipal ; Sala Pere 
Torres   

51.000,00 € 20.611,36 € 30.388,64 € 

2 Aguilar de Segarra P0800200H Castell de Castellar    41.840,21 € 15.399,70 € 26.440,51 € 

3 Aiguafreda P0801400C 
Reforma de l'edifici de les 
antigues escoles per instal·lar-
hi la biblioteca d'Aiguafreda    

43.613,02 € 32.104,41 € 11.508,61 € 

4 Alella P0800300F 
Espai d'Arts Escèniques Casal 
d'Alella ; Biblioteca Ferrer i 
Guardia   

49.450,62 € 9.796,83 € 39.653,79 € 

5 Alpens P0800400D FÀBRICA VELLA    25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 

6 Ametlla del Vallès, L' P0800500A Teatre la Sala 31.769,60 € 11.041,80 € 20.727,80 € 

7 Arenys de Mar P0800600I Biblioteca Pare Fidel Fita   54.230,62 € 0,00 € 54.230,62 € 

8 Arenys de Munt P0800700G 
BIBLIOTECA ANTÒNIA 
TORRENT I MARTORI ; SALA 
MUNICIPAL   

48.754,62 € 35.889,24 € 12.865,38 € 

9 Argençola P0800800E 
Local social Casa del Tió de 
Clariana     

25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 

10 Argentona P0800900C Teatre Municipal LA SALA 51.571,42 € 37.962,75 € 13.608,67 € 

11 Artés P0801000A 
CRUÏLLA ENTITATS ; Complex 
Cultural de Cal Sitges   

46.168,21 € 0,00 € 46.168,21 € 

12 Avià P0801100I Sala polivalent Ateneu d'Avià    29.517,95 € 21.728,75 € 7.789,20 € 

13 Avinyó P0801200G 

Local Catalunya ; BIBLOTECA 
MUNICIPAL ; Local de gent 
gran ; Local de gent jove: El 
Refugi 

43.429,81 € 23.617,70 € 19.812,11 € 

14 Avinyonet del Penedès P0801300E 

LOCAL SOCIAL MUNICIPAL 
D'AVINYÓ NOU ; LOCAL 
SOCIAL MUNICIPAL DE 
CANTALLOPS ; CAL CANDI ; 
CENTRE CIVIC ELS GORGS 

33.285,70 € 14.203,03 € 19.082,67 € 

15 Badalona P0801500J 
Biblioteca Central Urbana can 
Casacuberta    

200.405,64 € 147.522,57 € 52.883,07 € 

16 Badia del Vallès P0831200A Biblioteca Vicente Aleixandre    31.885,24 € 10.376,71 € 21.508,53 € 

17 Bagà P0801600H Castell Palau dels Pinós    25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 

18 Balenyà P0801700F La Pista    39.647,49 € 29.185,30 € 10.462,19 € 

19 Balsareny P0801800D SALA SINDICAT    44.137,02 € 19.494,08 € 24.642,94 € 

20 Barberà del Vallès P0825200I 

Biblioteca Municipal Esteve 
Paluzie ; Teatre Municipal 
Cooperativa ; Auditori Maria 
Feliu  

68.082,62 € 50.116,97 € 17.965,65 € 

21 Begues P0802000J 
TEATRE EL GOULA ; CENTRE 
CÍVIC EL ROURE   

47.288,21 € 34.809,79 € 12.478,42 € 

22 Berga P0802200F TEATRE MUNICIPAL BERGA    38.200,00 € 0,00 € 38.200,00 € 

23 Bigues i Riells P0802300D 
Teatre Auditori Polivalent de 
Bigues i Riells ; Centre Cívic i 
Cultural de Riells del Fai   

34.449,00 € 25.358,59 € 9.090,41 € 
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Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  

Nom dels equipaments 
estimats 

Concessió 
(€) 

Concessió 
periodificada 

al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

24* Bruc, El P0802500I 

BIBLIOTECA VERGE DE 
MONTSERRAT ; MUSEU DE 
LA MUNTANYA DE 
MONTSERRAT DEL BRUC – 
“Un museu viu” ; SALA 
D'ACTES DE CAN CASAS 

43.249,81 € 12.282,13 € 30.967,68 € 

25 Cabanyes, Les P0802700E LOCAL SOCIAL MUNICIPAL    42.381,02 € 31.197,51 € 11.183,51 € 

26 Cabrera d'Anoia P0802800C 
Local Social de Can Ros ; Local 
Social de Canaletes ; Casa 
Consistorial  

42.737,81 € 31.460,15 € 11.277,66 € 

27* Cabrera de Mar P0802900A Cal Conde ; Can Bartomeu 45.353,81 € 21.670,11 € 23.683,70 € 

28 Cabrils P0803000I Biblioteca de Cabrils    30.000,00 € 22.083,59 € 7.916,41 € 

29 Calaf P0803100G 
Sala d'Actes Muncipal Teresa 
Escolà ; Espai Social i Cultural 
Carmen Arrojo Maroto   

44.437,81 € 13.820,97 € 30.616,84 € 

30 Calders P0803400A Centre Cívic i Cultural    35.446,88 € 26.093,15 € 9.353,73 € 

31 Caldes de Montbui P0803300C 
Biblioteca de Caldes de 
Montbui ; Centre Cívic i Cultural 
; Museu Thermalia ; Can Rius 

55.653,02 € 24.471,82 € 31.181,20 € 

32 Caldes d'Estrac P0803200E 

Biblioteca Can Milans ; Sala 
Cultural ; Equipament de 
Promició Econòmica i Cultural 
(La Fabriqueta)  

25.748,30 € 16.482,23 € 9.266,07 € 

33 Calella P0803500H 
Arxiu Històric Municipal de 
Calella    

56.865,02 € 0,00 € 56.865,02 € 

34 Calldetenes P0822400H 
Auditori Teatre Calldetenes ; 
Arxiu municipal   

40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

35 Calonge de Segarra P0803600F 
Arxiu municipal de Calonge de 
Segarra    

10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

36 Canet de Mar P0803900J 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de 
Canet de Mar    

36.620,80 € 26.957,30 € 9.663,50 € 

37 Canyelles P0804200D 
Espai cultural polivalent :  
biblioteca virtual-biblioccés, 
aula de formació i coworking    

28.717,60 € 21.139,59 € 7.578,01 € 

38 Capellades P0804300B 
TEATRE LA LLIGA DE 
CAPELLADES    

45.844,21 € 33.746,83 € 12.097,38 € 

39 Cardedeu P0804500G 
TEATRE AUDITORI 
CARDEDEU (CENTRE 
CULTURAL CARDEDEU)    

39.722,14 € 29.240,26 € 10.481,88 € 

40 Cardona P0804600E Teatre Municipal Els Catòlics 45.318,62 € 25.639,45 € 19.679,17 € 

41 Carme P0804700C 
Casal de Carme (Centre 
Popular)    

42.221,81 € 20.110,79 € 22.111,02 € 

42 Casserres P0804800A 
Local Cultural ; Biblioteca 
municipal   

42.896,21 € 0,00 € 42.896,21 € 

43 Castellar de n'Hug P0805100E Sala polivalent    27.094,94 € 19.945,12 € 7.149,82 € 

44 Castellar del Riu P0804900I Local sociocultural d'Espinalbet    18.618,86 € 13.705,71 € 4.913,15 € 

45 Castellar del Vallès P0805000G 
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
; Auditori Miquel Pont ; Ateneu ; 
Sala blava Espai Tolrà 

60.959,42 € 6.503,40 € 54.456,02 € 
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Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  

Nom dels equipaments 
estimats 

Concessió 
(€) 

Concessió 
periodificada 

al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

46 Castellbisbal P0805300A 
Sala d'exposicions del Centre 
Cultural d'Els Costals ; Arxiu 
Municipal de Castellbisbal   

46.372,25 € 34.135,53 € 12.236,72 € 

47 Castellcir P0805400I Casal de Castellcir    14.106,98 € 10.384,43 € 3.722,55 € 

48 Castelldefels P0805500F 
Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado ; TEATRE PLAZA   

50.000,00 € 25.764,19 € 24.235,81 € 

49 Castellet i la Gornal P0805700B Niu de l'Oreneta    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

50 Castellfollit de Riubregós P0805900H Local Social    30.000,00 € 22.083,59 € 7.916,41 € 

51 Castellolí P0806200B 
CENTRE CULTURAL LA 
BRILLANTE    

35.011,43 € 25.772,61 € 9.238,82 € 

52 Castellterçol P0806300J ESCOLES VELLES 43.580,21 € 16.040,13 € 27.540,08 € 

53 Castellví de Rosanes P0806500E Escoles Velles    43.117,02 € 0,00 € 43.117,02 € 

54 Centelles P0806600C 
TEATRE CASAL FRANCESC 
MACIÀ    

47.533,02 € 19.105,21 € 28.427,81 € 

55 Cercs P0826800E 
MUSEU DE LES MINES DE 
CERCS    

28.992,53 € 21.341,98 € 7.650,55 € 

56 Cerdanyola del Vallès P0826600I 

Biblioteca Central de 
Cerdanyola ; MUSEU I 
POBLAT IBÊRIC DE CA 
NOLIVER   

69.100,00 € 25.432,94 € 43.667,06 € 

57 Cervelló P0806700A 
CENTRE CÍVIC L'ATENEU ; 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
CERVELLÓ   

48.853,02 € 35.961,68 € 12.891,34 € 

58 Collbató P0806800I Casinet ; Casal de Cultura   35.507,50 € 26.137,78 € 9.369,72 € 

59 Copons P0807000E Arxiu municipal    20.799,65 € 15.311,03 € 5.488,62 € 

60 Corbera de Llobregat P0807100C Biblioteca Municipal Can Baró    40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

61 Cornellà de Llobregat P0807200A 
AUDITORI DE CORNELLÀ ; 
BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT   

95.873,60 € 27.101,43 € 68.772,17 € 

62 Dosrius P0807400G La Tortuga    45.994,62 € 0,00 € 45.994,62 € 

63 Esparreguera P0807500D Biblioteca Municipal L'Ateneu    59.410,62 € 17.360,81 € 42.049,81 € 

64 Espunyola, L' P0807700J Local Social de l'Espunyola    23.138,91 € 17.033,01 € 6.105,90 € 

65 Estany, L' P0807800H 
LOCAL SOCIAL EL CINE ; 
CASA DE CULTURA   

41.934,62 € 15.434,45 € 26.500,17 € 

66 Figaró-Montmany P0813300A Centre Cívic de Figaró    42.501,02 € 26.718,31 € 15.782,71 € 

67 Fígols P0807900F 
Centre d'Interpretació 
Dinosaures Fumanya    

30.604,08 € 22.528,27 € 8.075,81 € 

68 Fogars de Montclús P0808000D Local Mariona    26.934,60 € 19.827,09 € 7.107,51 € 

69 Folgueroles P0808200J Centre cultural municipal    30.651,82 € 22.563,41 € 8.088,41 € 

70 Fonollosa P0808300H 
Sala Polivalent Municipal - 
Canet de Fals    

26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 

71 Font-rubí P0808400F 
Centre Recreatiu "La 
Cooperativa"    

42.671,42 € 31.411,28 € 11.260,14 € 

72 Franqueses del Vallès, Les P0808500C 

Centre Cultural de Bellavista ; 
Consell del Poble de Corró 
d'Amunt ; Biblioteca Municipal 
de Corró d'Avall (Les 
Franqueses del Vallès)  

57.683,42 € 19.527,24 € 38.156,18 € 

73 Gaià P0808900E Local Socio-Cultural de Galera    41.749,81 € 0,00 € 41.749,81 € 
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74 Gallifa P0808600A 

Espai Polivalent Rectoria - Can 
Roqueta (Inscrit a favor del 
municipi finca 460 - Registre 
Terrassa 5)    

41.747,42 € 30.731,10 € 11.016,32 € 

75 Garriga, La P0808700I 
Teatre de la Garriga, El 
Patronat ; Biblioteca Municipal 
Núria Albó   

38.410,00 € 28.274,36 € 10.135,64 € 

76 Gavà P0808800G Biblioteca Marian Colomé    66.245,00 € 37.575,24 € 28.669,76 € 

77 Gelida P0809000C Centre d'Iniciatives Culturals    47.636,21 € 0,00 € 47.636,21 € 

78 Gironella P0809100A 

LOCAL EL BLAT ; ESPAI 
SANTA EULÀLIA (antigament 
anomenat Església Vella) ; 
ESPAI VILADOMIU NOU 
(antigament Edifici del Teatre)  

45.470,62 € 17.891,07 € 27.579,55 € 

79 Granada, La P0809300G Centre Cívic de la Granada     32.184,77 € 23.691,85 € 8.492,92 € 

80 Granera P0809400E EL CASAL    35.209,93 € 25.918,73 € 9.291,20 € 

81 Granollers P0809500B 
Biblioteca Can Pedrals de 
Granollers     

74.000,00 € 54.472,87 € 19.527,13 € 

82 Gualba P0809600J Masia Can Figueres 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

83* Guardiola de Berguedà P0809800F 
Centre Cívic de Guardiola de 
Berguedà  

12.000,00 € 4.416,72 € 7.583,28 € 

84 Hospitalet de Llobregat, L' P0810000J 
Auditori Barradas ; Biblioteca 
Can Sumarro ; Biblioteca Tecla 
Sala ; Biblioteca La Bòbila 

253.548,22 € 46.660,47 € 206.887,75 € 

85 Hostalets de Pierola, Els P0816100B ESPAI TRADICIONS    43.988,21 € 23.078,94 € 20.909,27 € 

86 Igualada P0810100H 

Museu de la Pell d'Igualada i 
Comarcal de l'Anoia ; Biblioteca 
Central d'Igualada ; TEATRE 
MUNICIPAL ATENEU  

73.583,42 € 39.731,13 € 33.852,29 € 

87 Llagosta, La P0810400B 
Centre Cultural de la Llagosta ; 
Biblioteca Municipal de la 
Llagosta   

36.505,55 € 26.872,46 € 9.633,09 € 

88 Lluçà P0810800C L'Estudi de Lluçà    41.828,21 € 0,00 € 41.828,21 € 

89 Malgrat de Mar P0810900A Centre Cultural c/ Carme, 26   56.473,02 € 3.410,37 € 53.062,65 € 

90 Manlleu P0811100G 
MUSEU DEL TER ; CAN 
PUGET-CASA DE CULTURA ; 
TEATRE CENTRE   

58.068,21 € 17.117,29 € 40.950,92 € 

91 Manresa P0811200E 

Centre Cultural el Casino ; 
Centre cívic Selves i Carner ; 
Casal de les Escodines ; Teatre 
Kursaal 

103.781,02 € 36.604,18 € 67.176,84 € 

92* Martorell P0811300C 
AUDITORI JOAN CEREROLS 
del Centre Cultural   

16.870,52 € 1.664,11 € 15.206,41 € 

93 Martorelles P0811400A 

Masoveria de Can Carrencà ( 
Sala d'exposicions de Can 
Carrencà) ; Celler de Can 
Carrencà ; Antigues Escoles 
Montserrat  

45.450,62 € 22.304,74 € 23.145,88 € 

94 Masies de Roda, Les P0811500H SALA POLIVALENT    40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

95 Masies de Voltregà, Les P0811600F Biblioaccés de Vinyoles ;    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
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96 Masnou, El P0811700D 

Biblioteca Joan Coromines ; 
Espai Escènic Iago Pericot ; 
Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou  

60.421,81 € 31.322,32 € 29.099,49 € 

97 Masquefa P0811800B SALA POLIVALENT     32.000,00 € 23.555,83 € 8.444,17 € 

98 Matadepera P0811900J 
Casal de Cultura;Biblioteca 
Àngel Guimerà  

49.070,62 € 28.472,82 € 20.597,80 € 

99 Mataró P0812000H 
Can Gassol. Centre de creació 
d'arts escèniques ; LA PRESÓ ; 
Biblioteca Pompeu Fabra 

144.221,82 € 46.215,47 € 98.006,35 € 

100 Moià P0813700B 

ESPAI CULTURAL "LES 
FAIXES" ; Biblioteca Municipal 
1 d'octubre ; COVES DEL TOLL 
; MUSEU DE MOIÀ 

46.623,42 € 19.752,20 € 26.871,22 € 

101 Molins de Rei P0812200D Biblioteca el Molí    48.139,85 € 35.436,70 € 12.703,15 € 

102 Montcada i Reixac P0812400J 

Biblioteca Elisenda de 
Montcada ; Casa de les Aigües 
de Montcada i Reixac ; Teatre 
Municipal de Montcada i Reixac  

70.601,02 € 25.960,33 € 44.640,69 € 

103 Montclar P0812900I Les escoles    34.691,07 € 11.455,84 € 23.235,23 € 

104 Montesquiu P0813000G Teatre el Centre    42.408,21 € 0,00 € 42.408,21 € 

105 Montgat P0812500G 

Sala polivalent Pau Casals de 
la Bblioteca municipal Tirant lo 
Blanc ; BIBLIOTECA TIRANT 
LO BLANC   

51.242,62 € 37.720,71 € 13.521,91 € 

106 Montmajor P0813100E 
LOCAL DEL COMÚ ; MUSEU 
D'ART DEL BOLET   

31.062,73 € 22.865,89 € 8.196,84 € 

107 Montmaneu P0813200C 
Sala d'actes Culturals ; Cafè del 
poble ; Local polivalent  

41.729,81 € 17.753,76 € 23.976,05 € 

108 Montmeló P0813400I 
Museu Municipal ; Sala 
Polivalent del Centre Cultural 
La Torreta   

32.715,00 € 24.082,16 € 8.632,84 € 

109 Montornès del Vallès P0813500F Biblioteca i escola de música    54.724,21 € 40.283,58 € 14.440,63 € 

110 Montseny P0813600D EDIFICI MULTIFUNCIONAL   26.841,05 € 0,00 € 26.841,05 € 

111 Muntanyola P0812800A Local Polivalent    42.117,02 € 31.003,17 € 11.113,85 € 

112 Mura P0813800J 

CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ; 
CENTRE INFORMACIO PARC 
NATURAL DE SANT LLORENÇ 
I DE MURA (EDIFICI 
MUNICIPAL)   

10.326,00 € 7.601,17 € 2.724,83 € 

113 Navarcles P0813900H 

Teatre Auditori Agustí Soler i 
Mas ; LA CREUETA CENTRE 
CULTURAL ; Biblioteca Sant 
Valentí  

46.391,42 € 27.282,28 € 19.109,14 € 

115 Navàs P0814000F 

Casal Sant Genís; Centre 
d'Interpretació Enoturístic de 
Navàs ; Biblioteca Josep Mas 
Carreras 

46.425,81 € 26.470,06 € 19.955,75 € 

116 Òdena P0814200B 
TEATRE CENTRE UNIÓ 
AGRÍCOLA     

44.524,21 € 0,00 € 44.524,21 € 
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117 Olèrdola P0814400H 
EDIFICI DE CORREUS - SLA 
DE JOVES ; Centre cívic 
Gatzara   

11.000,00 € 8.097,32 € 2.902,68 € 

118 Olesa de Bonesvalls P0814500E 

CENTRE CÍVIC OLESA DE 
BONESVALLS ; CENTRE 
CÍVIC CA N'OLIVELLA PLA 
DEL PÈLAG   

43.057,81 € 2.912,55 € 40.145,26 € 

119 Olost P0814800I 

CENTRE CÍVIC D'OLOST - 
BIBLIOTECA ; Local Socio-
Cultural de Santa Creu de 
Jutglar ; SALA CULTURAL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOST  

30.000,00 € 18.143,74 € 11.856,26 € 

120 Orís P0814900G Local Social    41.861,81 € 16.208,66 € 25.653,15 € 

121 Oristà P0815000E 
SALA POLIVALENT DE LA 
TORRE D'ORISTÀ ; SALA 
POLIVALENT D'ORISTÀ   

24.998,60 € 11.855,28 € 13.143,32 € 

122* Òrrius P0815200A 
CENTRE CÍVIC CAN 
MESTRES 

42.201,02 € 12.785,72 € 29.415,30 € 

123 Pacs del Penedès P0815300I 
PISTA ALCALDE JOSEP 
SOLER    

42.347,42 € 31.172,78 € 11.174,64 € 

124 Palafolls P0815400G 
Teatre de Palafolls ; Biblioteca 
pública Enric Miralles de 
Palafolls 

49.133,81 € 13.097,28 € 36.036,53 € 

125 Palau-solità i Plegamans P0815500D TEATRE DE LA VILA    53.426,62 € 39.328,39 € 14.098,23 € 

126 Pallejà P0815600B Castell de Pallejà    20.369,14 € 14.994,13 € 5.375,01 € 

127 Palma de Cervelló, La P5831301F 
Biblioteca municipal / Centre 
Cultural Polivalent    

43.973,02 € 32.369,41 € 11.603,61 € 

128 Papiol, El P0815700J Biblioteca Valentí Almirall    12.559,58 € 9.245,36 € 3.314,22 € 

129 Parets del Vallès P0815800H Teatre Can Rajoler    56.875,42 € 24.816,37 € 32.059,05 € 

130 Perafita P0815900F 
CENTRE DE CULTURA ; 
Pavelló municipal   

41.925,81 € 20.142,06 € 21.783,75 € 

131 Piera P0816000D Biblioteca Municipal de Piera    37.482,40 € 0,00 € 37.482,40 € 

132 Pineda de Mar P0816200J 
Can Comas, Espai de 
Dinamització Cultural     

63.427,42 € 31.316,81 € 32.110,61 € 

133 Pla del Penedès, El P0816300H SALA POLIVALENT GIMNÀS    42.614,62 € 12.547,79 € 30.066,83 € 

134 Pobla de Claramunt, La P0816400F ATENEU GUMERSIND BISBAL    29.600,00 € 21.789,15 € 7.810,85 € 

135 Pobla de Lillet, La P0816500C Centre Cívic    25.489,53 € 15.531,11 € 9.958,42 € 

136 Polinyà P0816600A CENTRE CIVIC    48.393,02 € 35.623,06 € 12.769,96 € 

137 
Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J BIBLIOTECA MUNICIPAL    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

138 Pontons P0816700I 
Sala Polivalent vinculada a la 
Biblioteca municipal    

42.035,42 € 30.943,11 € 11.092,31 € 

139 Prat de Llobregat, El P0816800G Centre cívic Jardins de la Pau 93.289,02 € 8.752,67 € 84.536,35 € 

140 Prats de Lluçanès P0817000C 

Sala Polivalent Municipal de 
Prats de Lluçanès ; Ca 
l'Andreuet ; Museu Municipal 
Miquel Soldevila  

38.221,00 € 17.666,88 € 20.554,12 € 

141 Prats de Rei, Els P0816900E 
CENTRE CÍVIC DE LA 
COOPERATIVA    

42.035,42 € 0,00 € 42.035,42 € 
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142 Premià de Dalt P0823000E 
BIBLIOTECA JAUME PERICH I 
ESCALA  

49.968,21 € 23.084,09 € 26.884,12 € 

143 Premià de Mar P0817100A 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARTÍ ROSSELLÓ ; MUSEU 
ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR ; 
CENTRE CÍVIC ; ESPAI 
L'AMISTAT 

60.000,00 € 44.167,19 € 15.832,81 € 

144 Puigdàlber P0817300G 
Sala Polivalent sociocultural de 
Puigdàlber    

42.030,62 € 30.939,57 € 11.091,05 € 

145 Puig-reig P0817400E 

TEATRE ESPLAI DE 
L'AMETLLA DE MEROLA ; 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL GUILLEM DE 
BERGUEDÀ ; Sala 
d'Exposicions - Sala de la Creu 
; Sala d'Actes Dr.Llaveries 

44.952,21 € 33.090,21 € 11.862,00 € 

146 Rajadell P0817700H 

Rectoria Vella. Pinacoteca i 
Oficina de Turisme. ; Vil.la 
romana de Sant Amanç de 
Viladés   

42.048,21 € 15.476,26 € 26.571,95 € 

147 Rellinars P0817800F CASAL DE CULTURA    42.233,81 € 15.544,57 € 26.689,24 € 

148 Ripollet P0817900D 
Centre d’interpretació del 
Patrimoni Molí d’en Rata ; 
Teatre Auditori de Ripollet     

72.541,82 € 26.699,74 € 45.842,08 € 

149 Roda de Ter P0818200H 

Teatre Eliseu ; MUSEU 
ARQUEOLÒGIC DE 
L'ESQUERDA ; Fundació / 
Casa Museu Miquel Martí i Pol ; 
Biblioteca Bac de Roda  

46.650,62 € 31.464,10 € 15.186,52 € 

150 Rubí P0818300F Museu Municipal Castell    32.500,00 € 12.882,10 € 19.617,90 € 

151 Rubió P0818400D 
LOCAL SOCIAL EL PLA DE 
RUBIÓ ; CENTRE RECREATIU 
DEL CASTELL DE RUBIÓ   

25.009,55 € 18.410,03 € 6.599,52 € 

152 Rupit i Pruit P0818500A 
Edifici d'usos culturals i socials 
Can Castellet     

41.833,02 € 30.794,12 € 11.038,90 € 

153 Sabadell P0818600I 

Biblioteca Vapor Badia  ; 
Biblioteca del Sud ; L'Estruch, 
centre de Creació de les Arts en 
viu ; La Faràndula 

190.000,00 € 23.261,39 € 166.738,61 € 

154 Sagàs P0818700G 

EL SINDICAT ; CENTRE CIVIC 
CA LA MESTRA DE LA 
GUÀRDIA DE SAGÀS ; 
ANTIGA ESCOLA DE SAGÀS 
O SALA D'ACTES DE 
L'AJUNTAMENT  

26.822,37 € 19.744,48 € 7.077,89 € 

155 Sallent P0819000A 
SALA DE CULTURA ; 
FÀBRICA VELLA ; 
BIBLIOTECA  

28.830,00 € 21.222,33 € 7.607,67 € 
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156 Sant Adrià de Besòs P0819300E 

Arxiu Municipal de Sant Adrià 
de Besòs "Isabel Rojas 
Castroverde" ; Biblioteca Font 
de La Mina 

71.287,42 € 52.476,08 € 18.811,34 € 

157 Sant Andreu de la Barca P0819500J Teatre Nuria Espert    63.656,21 € 22.367,30 € 41.288,91 € 

158 Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 
Biblioteca municipal ; Can 
Caralt   

50.384,21 € 7.067,70 € 43.316,51 € 

159 Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 

Biblioteca de Sant Antoni de 
Vilamajor ; Casal Sociocultural - 
Escoles Velles de Sant Antoni 
de Vilamajor ; El Patronat  

24.923,03 € 18.346,34 € 6.576,69 € 

160 Sant Boi de Llobregat P0819900B 

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer ; Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany ; Can Castells Centre 
d'Art ; Teatre de Can 
Massallera 

108.493,82 € 52.762,93 € 55.730,89 € 

161 Sant Cebrià de Vallalta P0820200D Pavelló Sant Cebrià de Vallalta    27.045,92 € 19.909,04 € 7.136,88 € 

162 Sant Celoni P0820100F 
Teatre Municipal Ateneu de 
Sant Celoni    

55.933,02 € 10.152,35 € 45.780,67 € 

163 Sant Climent de Llobregat P0820300B Casal de Cultura    43.603,38 € 32.097,31 € 11.506,07 € 

164 Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 
Conjunt cultural del Sindicat 
Agrícola (Sala del Cafè) ; 
Centre Cívic ; Cal Sense  

42.415,42 € 17.347,01 € 25.068,41 € 

165 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 
Casal Teatre Municipal Pare 
Casals    

43.865,81 € 28.948,43 € 14.917,38 € 

166 Sant Esteve Sesrovires P0820700C Sala d'exposicions "El Celler"    43.148,83 € 31.762,71 € 11.386,12 € 

167 Sant Feliu de Codines P0820900I 

Museu Municipal de Can 
Xifreda ; Biblioteca Joan Petit 
Aguilar ; Centre Cívic La 
Fonteta  

46.617,02 € 34.315,71 € 12.301,31 € 

168 Sant Feliu de Llobregat P0821000G Auditori del Palau Falguera  77.497,82 € 0,00 € 77.497,82 € 

169 Sant Feliu Sasserra P0821100E 

Centre Cívic Casal d'avis 
L'Ateneu ; Centre Cultural 
L'Ateneu ; Centre de 
interpretació de la bruixeria  

42.091,42 € 12.548,08 € 29.543,34 € 

170 
Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A Ateneu Jaume Rifa     34.629,43 € 25.491,41 € 9.138,02 € 

171 Sant Fruitós de Bages P0821200C 
Centre d'arts i música de Sant 
Fruitós de Bages ; Nexe Espai 
de Cultura   

43.744,46 € 32.201,16 € 11.543,30 € 

172 Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I Ateneu    44.397,02 € 32.681,53 € 11.715,49 € 

173 Sant Iscle de Vallalta P0819200G 
Biblio@ccés Santiscle ; El 
Casal   

28.800,00 € 7.950,09 € 20.849,91 € 

174 Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 
Sala de Cultura de Cal Gallifa  ; 
Biblioteca Cal Gallifa   

50.358,62 € 6.152,69 € 44.205,93 € 

175 Sant Joan Despí P0821600D 
Centre Jujol - Can Negre ; 
Centre Cultural Miquel Martí i 
Pol   

49.750,73 € 36.622,50 € 13.128,23 € 

176 Sant Julià de Vilatorta P0821800J 
Aula de Cultura ; Antic 
Ajuntament de Vilalleons   

34.778,75 € 25.601,33 € 9.177,42 € 

177 Sant Just Desvern P0821900H Casa de Cultura Can Ginestar    55.853,81 € 41.115,10 € 14.738,71 € 
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178 Sant Llorenç d'Hortons P0822000F Centre Cultural Joana Raspall     36.000,00 € 26.500,31 € 9.499,69 € 

179 Sant Llorenç Savall P0822100D Casa de Cultura 1 d'Octubre    43.508,21 € 32.027,26 € 11.480,95 € 

180 Sant Martí de Tous P0822600C Ateneu municipal    42.597,81 € 31.357,09 € 11.240,72 € 

181 Sant Martí Sesgueioles P0822800I 
Centre Polivalent Josep Mª 
Torras Cao "La Fàbrica"    

37.762,89 € 27.798,01 € 9.964,88 € 

182 Sant Mateu de Bages P0822900G 
Sala Polivalent de Valls de 
Torroella-Antic Teatre    

28.129,04 € 20.706,34 € 7.422,70 € 

183 Sant Pere de Ribes P0823100C 
Teatre la Bòbila de les 
Roquetes    

66.185,02 € 48.720,11 € 17.464,91 € 

184 Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 

Museu Molí Paperer de Cal 
Xerta ; Escoles Velles ; Casal 
de cultura vell - Ràdio Municipal 
"Onabitlles" ; Casal dels 
Marquesos de Llió 

43.087,64 € 31.717,67 € 11.369,97 € 

185* Sant Pere de Torelló P0823300I Biblioteca L'Esqueller   37.644,72 € 16.767,86 € 20.876,86 € 

186 Sant Pere de Vilamajor P0823400G 

Edifici Municipal Vilamagore 
Medieval (antiga Farmàcia 
Vella) ; Centre Cívic Pi Novell 
(sala d'avis)   

45.187,42 € 29.766,44 € 15.420,98 € 

187 Sant Pol de Mar P0823500D 
Sala Cultural Josep Maria 
Ainaud de Lasarte    

45.849,02 € 33.750,37 € 12.098,65 € 

188 Sant Quintí de Mediona P0823600B 
Associació Cultural i Recreativa 
El Jardí    

43.413,02 € 31.957,19 € 11.455,83 € 

189 Sant Quirze de Besora P0823700J 

Equipament Cultural la 
Cooperativa de Sant Quirze 
Besora ; Biblioteca Pompeu 
Fabra  ; Casa Cultura (sala 
d'exposicions Can Tija)  

43.343,42 € 0,00 € 43.343,42 € 

190 Sant Quirze del Vallès P0823800H 
Sala Josep Brossa de la 
Patronal ; Biblioteca Municipal   

46.811,50 € 34.458,87 € 12.352,63 € 

191 Sant Quirze Safaja P0823900F Casa del Poble    42.111,42 € 0,00 € 42.111,42 € 

192 Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 
Centre d'Interpretació del Cava 
- CIC FASSINA    

46.000,00 € 26.500,31 € 19.499,69 € 

193 Sant Salvador de Guardiola P0809700H La Sala 40.685,43 € 29.949,35 € 10.736,08 € 

194 Sant Vicenç de Castellet P0826200H 

Espai Ateneu ( Biblioteca, zona 
exposicions i Auditori) ; Sala 
Polivalent Cal Soler ; Textil 
Montserrat- Edifici Entitats  

49.228,21 € 19.013,61 € 30.214,60 € 

195 Sant Vicenç de Montalt P0826400D La Muntala ; La Muntala   33.805,68 € 15.440,61 € 18.365,07 € 

196 Sant Vicenç de Torelló P0826500A 
Espai Jove Santvi ; Casa del 
Metge (Espai d'acollida i centre 
d'interpretació)   

43.256,21 € 31.841,75 € 11.414,46 € 

197 
Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 

Biblioteca Central de Santa 
Coloma de Gramenet ; Museu 
Torre Balldovina ; Teatre 
Sagarra 

136.981,82 € 44.799,56 € 92.182,26 € 

198 Santa Eugènia de Berga P0824600A Teatre Àngel Guimerà    43.408,21 € 0,00 € 43.408,21 € 

199 Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I Espai Cultural    38.591,39 € 28.407,89 € 10.183,50 € 

200 Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 
Centre Cívic i Cultural la 
Fàbrica    

30.830,40 € 22.694,87 € 8.135,53 € 
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201 Santa Fe del Penedès P0824900E 
Centre Cívic Municipal (CCR - 
CENTRE CULTURAL I 
RECREATIU DE SANTA FE)    

27.433,70 € 9.443,68 € 17.990,02 € 

202 
Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Espai de les arts i del 
coneixement Mont-Àgora ; 
Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola   

49.593,81 € 17.058,03 € 32.535,78 € 

203 
Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 

Biblioteca municipal ; Centre 
d'Interpretació de l'aviació 
republicana i la guerra aèria 
(CIARGA)  

47.698,62 € 15.547,57 € 32.151,05 € 

204 Santa Maria de Martorelles P0825600J Espai Lledoner    35.405,28 € 26.062,53 € 9.342,75 € 

205 Santa Maria de Merlès P0825500B 
Local Social de Santa Maria de 
Merlès    

22.876,04 € 16.839,51 € 6.036,53 € 

206 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D L'Esplai    49.148,21 € 0,00 € 49.148,21 € 

207 Santa Perpètua de Mogoda P0826000B Biblioteca municipal Josep Jardí    62.249,02 € 21.461,38 € 40.787,64 € 

208 Santa Susanna P0826100J Biblioteca Vall d'Alfatà  44.366,62 € 13.996,87 € 30.369,75 € 

209 Santpedor P0819100I 
Biblioteca PARE IGNASI 
CASANOVES  

47.653,02 € 10.107,38 € 37.545,64 € 

210 Seva P0826900C Sala Polivalent de Seva    43.389,02 € 31.939,52 € 11.449,50 € 

211 Sitges P0827000A Biblioteca Santiago Rusiñol    65.055,42 € 25.233,37 € 39.822,05 € 

212 Subirats P0827300E Espai Esperanto de Subirats    44.045,02 € 24.316,81 € 19.728,21 € 

213 Súria P0827400C Castell de Súria   46.363,42 € 34.129,03 € 12.234,39 € 

214 Talamanca P0827700F Casal del Poble    41.774,62 € 30.751,13 € 11.023,49 € 

215 Taradell P0827800D Centre Cultural Costa i Font    46.801,02 € 17.225,58 € 29.575,44 € 

216 Tavèrnoles P0827500J 
Sala Polivalent Edifici 
Ajuntament ; Centre Cívic   

41.507,83 € 30.554,74 € 10.953,09 € 

217 Tavertet P0828000J 
Centre Cultural "Antigues 
Escoles"    

35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 

218 Teià P0828100H 
BIBLIOTECA DE CAN 
LLAURADOR    

30.500,00 € 22.451,65 € 8.048,35 € 

219 Terrassa P0827900B Sala Muncunill    218.054,62 € 0,00 € 218.054,62 € 

220 Tiana P0828200F 

BIBLIOTECA CAN BARATAU ; 
BIBLIOTECA CAN BARATAU ; 
SALA ALBÉNIZ ; Casal de 
Tiana 

48.681,81 € 29.027,97 € 19.653,84 € 

221 Tona P0828300D 
Sala La Canal ; Biblioteca 
municipal Caterina Figueras   

48.202,62 € 35.482,90 € 12.719,72 € 

222 Tordera P0828400B 
Arxiu Històric Municipal de 
Tordera  

55.382,62 € 26.104,54 € 29.278,08 € 

223 Torelló P0828500I 
Teatre Cirvianum ; 
BIBLIOTECA DOS RIUS ; 
MUSEU DE LA TORNERIA  

41.865,00 € 14.623,02 € 27.241,98 € 

224 Torre de Claramunt, La P0828600G 
CENTRE SOCIAL ST JOAN 
BAPTISTA. RECINTE 
TORRESPORT    

35.000,00 € 25.764,19 € 9.235,81 € 

225 Torrelavit P0828700E Casal de Cultura de Torrelavit    42.745,02 € 11.130,38 € 31.614,64 € 

226 Torrelles de Foix P0828800C Arxiu Històric Municipal    36.050,54 € 26.537,52 € 9.513,02 € 
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227 Torrelles de Llobregat P0828900A 
Biblioteca Municipal Pompeu 
Fabra ; Ateneu Torrellenc   

46.442,62 € 0,00 € 46.442,62 € 

228 Ullastrell P0829000I 

Teatre del Casal Cultural 
d'Ullastrell ; Biblioteca Josep 
Massagué (dins el Casal 
Cultural d'Ullastrell)  

43.284,21 € 17.035,39 € 26.248,82 € 

229 Vacarisses P0829100G 
Sala Gran de la Fàbrica ; Casal 
de Cultura   

46.960,21 € 34.568,34 € 12.391,87 € 

230 Vallcebre P0829300C 
EDIFICI PLURIFUNCIONAL DE 
VALLCEBRE    

41.809,81 € 21.543,92 € 20.265,89 € 

231 Vallgorguina P0829500H 
CASAL DE LA GENT GRAN 
CALIU EL DOLMEN ; SALA 
POLIVALENT D'EXPOSICIONS    

41.640,43 € 30.652,35 € 10.988,08 € 

232 Vallirana P0829600F 
BIBLIOTECA JOSEP MARIA 
LÓPEZ-PICÓ ; Masia Molí de 
Can Batlle   

50.865,78 € 37.443,31 € 13.422,47 € 

233 Vallromanes P0829700D 
Casal de Cultura de 
Vallromanes    

10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

234 Veciana P0829800B Espai Cultural de Veciana    24.230,69 € 17.836,69 € 6.394,00 € 

235 Vic P0829900J ETC- espai de teatre i cinema    78.581,02 € 57.845,05 € 20.735,97 € 

236 Vilada P0830000F Local Cultural    41.942,62 € 12.348,55 € 29.594,07 € 

237 Viladecans P0830200B 
Museu de Viladecans - Ca 
N'Amat    

94.898,62 € 0,00 € 94.898,62 € 

238 Viladecavalls P0830100D 

Centre Cívic Paco ; Local Social 
de Can Corbera ; Local Social 
La Planassa ; Local Social Can 
Turu 

47.619,42 € 16.936,01 € 30.683,41 € 

239 Vilafranca del Penedès P0830600C 
Biblioteca Torras i Bages ; 
Auditori Municipal de Vilafranca 
del Penedès   

52.800,00 € 14.722,40 € 38.077,60 € 

240 Vilalba Sasserra P0830700A Centre Cívic Vicenç Català    32.325,70 € 23.795,59 € 8.530,11 € 

241 Vilanova del Camí P0830300J 
ROVY ESPAI CULTURAL ; 
Biblioteca de Vilanova del Camí   

51.576,21 € 16.143,99 € 35.432,22 € 

242 Vilanova del Vallès P0831000E 
CENTRE CULTURAL DE 
VILANOVA DEL VALLÈS ; 
BIBLIOTECA CONTRAVENT   

45.955,42 € 26.821,23 € 19.134,19 € 

243 Vilanova i la Geltrú P0830800I 

Biblioteca Joan Oliva i Milà ; 
Teatre Principal de Vilanova i la 
Geltrú ; Centre d'Art 
Contemporani La Sala  

95.278,62 € 56.109,19 € 39.169,43 € 

244 Vilassar de Dalt P0821300A Biblioteca can Manyer    48.844,21 € 35.955,19 € 12.889,02 € 

245 Vilassar de Mar P0821700B 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
ERNEST LLUCH I MARTIN    

41.669,60 € 30.673,82 € 10.995,78 € 

246 Viver i Serrateix P0830900G 
LOCAL SOCIAL DE 
SERRATEIX 

29.440,20 € 21.671,52 € 7.768,68 € 

247 EMD Bellaterra P0800249E Centre Cívic Bellaterra    28.897,03 € 21.271,68 € 7.625,35 € 

248 
EMD Sant Miquel de 
Balenyà 

P0800314G Sala Polivalent El Casal    27.645,81 € 20.350,63 € 7.295,18 € 

249 EMD Valldoreix P0800003F 
NAU DE CULTURA DE 
VALLDOREIX    

30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 

* Sol·licitud amb concessió a la que se li ha desestimat algun equipament 
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Tercer. DECLARAR que la resta de condicions a les quals se subjecten els ajuts 
atorgats no es veuen modificades. 
 
Quart. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 32.9 de la convocatòria, 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte d’estimació o 
desestimació dels canvis proposats substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el 
fons de prestació “Reactivació de serveis als equipaments esportius: (Pla de 
xoc)”, concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/581).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. Per acord de la Junta de Govern núm. 169/21, en sessió de 15 d’abril de 2021, es 

va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació “Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc)”, que va 
ser dotat amb un pressupost de 2.563.789,95 €. 

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

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2022, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1. de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
4. El mateix acord quart, en el punt 3.1., assentava que, d’acord amb l’article 30.2 del 

règim del Catàleg, s’efectuaria un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, 
un cop es presentés l’acceptació expressa a l’ajut. 
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D’acord amb els punts 5.1. i 5.2. relatius a l’Audiència i tancament, transcorregut el 
termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació i revocació provisionals dels ajuts, 
i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. I segons el 
punt 5.3, transcorregut dit termini, s’ha de dur a terme la liquidació i la revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
5. En virtut del que disposa el punt 5.5 de l’acord quart, en relació amb els imports que 

es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de sol·licitar el reintegrament dels 
imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas 
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació.  

 
6. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 8713/22, de 
data 8 de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació provisional i la revocació inicial 
dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens destinataris presentessin la 
justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin pertinent, amb l’advertiment 
que, transcorregut l’esmentat termini sense que la despesa quedés degudament 
justificada es duria a terme la liquidació i revocació definitives dels ajuts no 
justificats. 

 
7. Un cop finalitzat, l’1 d’agost de 2022, el termini a què fa referència el punt 

precedent, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit 
(**) 

Import  
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120065038 
Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 21/Y/301200 9.242,74 € 0,00 € 12.367,31 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120065016 
Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

P0802900A 21/Y/301180 6.841,71 € 0,00 € 6.865,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120065013 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/301178 6.606,78 € 0,00 € 6.606,78 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120065006 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 21/Y/301171 5.765,20 € 0,00 € 3.504,38 € 0,00 € 2.260,82 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120065005 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301170 5.857,46 € 0,00 € 5.857,46 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120065002 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 21/Y/301167 6.494,35 € 0,00 € 2.851,52 € 0,00 € 3.642,83 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120064999 Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/301164 5.737,73 € 0,00 € 3.480,99 € 0,00 € 2.256,74 € 
Presenten nova justificació amb reducció 
i s'accepta  

202120064997 Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/301162 6.819,09 € 6.819,09 € 6.819,09 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120064994 
Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

P0805600D 21/Y/301159 5.733,23 € 0,00 € 3.941,96 € 0,00 € 1.791,27 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120064992 
Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 21/Y/301157 5.762,04 € 5.762,04 € 0,00 € 5.762,04 € 5.762,04 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació  

202120064970 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301137 5.810,08 € 0,00 € 11.084,32 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120064968 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/Y/301135 9.030,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.030,41 € 
Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut 
atorgat  

202120064961 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 21/Y/301128 5.840,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.840,32 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació  

202120064952 Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/301119 5.722,36 € 5.722,36 € 3.650,77 € 2.071,59 € 2.071,59 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120064950 Ajuntament de Granollers P0809500B 21/Y/301117 16.656,77 € 16.656,77 € 26.917,50 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120064943 Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/301110 5.950,51 € 5.950,51 € 4.583,47 € 1.367,04 € 1.367,04 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120064935 
Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B 21/Y/301103 8.172,85 € 0,00 € 8.172,85 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120064927 Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/301096 5.779,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.779,41 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació  

202120064929 
Ajuntament de Les Masies 
de Roda 

P0811500H 21/Y/301098 5.903,41 € 5.903,41 € 5.903,40 € 0,01 € 0,01 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit 
(**) 

Import  
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120064918 Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/301087 5.787,29 € 0,00 € 3.059,02 € 0,00 € 2.728,27 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada  

202120064911 Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/301080 7.902,06 € 0,00 € 9.801,50 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta  

202120064893 Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/301064 5.807,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.807,98 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació  

202120064881 Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/301053 9.281,10 € 9.281,10 € 0,00 € 9.281,10 € 9.281,10 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació  

202120064844 Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/301042 5.926,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.926,50 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064840 Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/301038 5.778,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.778,62 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064837 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/301035 5.753,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.753,86 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064830 
Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 21/Y/301029 8.253,57 € 0,00 € 8.843,10 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064814 
Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

P0821200C 21/Y/301013 7.758,44 € 7.758,44 € 8.269,81 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064811 
Ajuntament de Sant Jaume 
de Frontanyà 

P0821500F 21/Y/301010 5.723,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.723,42 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064793 
Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 21/Y/300992 5.755,44 € 0,00 € 2.598,50 € 0,00 € 3.156,94 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064788 
Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 21/Y/300987 5.880,74 € 5.880,74 € 6.253,08 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064781 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 21/Y/300980 11.484,06 € 0,00 € 12.518,64 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064780 
Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 21/Y/300979 5.763,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.763,62 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064769 
Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès 

P0825500B 21/Y/300968 5.764,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.764,15 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064746 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/300947 7.782,06 € 7.782,06 € 8.374,92 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064725 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 21/Y/300930 7.473,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.473,35 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064715 
Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 21/Y/300920 5.760,98 € 0,00 € 2.517,16 € 0,00 € 3.243,82 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 
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reintegrar 
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Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120064713 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/300918 5.783,61 € 5.783,61 € 0,00 € 5.783,61 € 5.783,61 € 
Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut 
atorgat 

202120064707 
Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 21/Y/300912 6.454,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.454,05 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064692 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/300898 5.755,44 € 0,00 € 3.910,90 € 0,00 € 1.844,54 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064688 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/300894 5.777,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.777,04 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 
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8. En base a les consideracions exposades, cal procedir a la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació, que conté 
l’acceptació de les justificacions presentades en període d’audiència, l’aprovació de 
la revocació definitiva dels ajuts no justificats, així com l’acceptació de les renúncies 
totals presentades durant el període d’audiència juntament amb la regularització 
administrativa de les renúncies a saldos existents segons consta en les 
justificacions totals acceptades dels ajuts, i finalment, la sol·licitud del reintegrament 
dels imports avançats i no justificats, tot això de conformitat amb les previsions 
establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
9. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries G/80200/34200/46289 i G/80200/34100/46889 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2022. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 35 i 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021 sobre revocació de recursos i audiència i tancament, respectivament. 
 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.22, i modificada per 
Decret núm. 6212/22, de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació i la revocació definitives dels ajuts econòmics del fons 
de prestació “Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc)” en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i en conseqüència, 
acceptar les justificacions presentades durant el període d’audiència, acceptar les 
renúncies i aprovar les revocacions definitives, que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període 
d’audiència:  
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

202120065038 Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 21/Y/301200 9.242,74 € 0,00 € 12.367,31 € 0,00 € 0,00 € 

202120065016 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/301180 6.841,71 € 0,00 € 6.865,00 € 0,00 € 0,00 € 

202120065013 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/301178 6.606,78 € 0,00 € 6.606,78 € 0,00 € 0,00 € 

202120065005 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301170 5.857,46 € 0,00 € 5.857,46 € 0,00 € 0,00 € 

202120064999 Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/301164 5.737,73 € 0,00 € 3.480,99 € 0,00 € 2.256,74 € 

202120064997 Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/301162 6.819,09 € 6.819,09 € 6.819,09 € 0,00 € 0,00 € 

202120064970 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301137 5.810,08 € 0,00 € 11.084,32 € 0,00 € 0,00 € 

202120064950 Ajuntament de Granollers P0809500B 21/Y/301117 16.656,77 € 16.656,77 € 26.917,50 € 0,00 € 0,00 € 

202120064935 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 21/Y/301103 8.172,85 € 0,00 € 8.172,85 € 0,00 € 0,00 € 

202120064911 Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/301080 7.902,06 € 0,00 € 9.801,50 € 0,00 € 0,00 € 

202120064830 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 21/Y/301029 8.253,57 € 0,00 € 8.843,10 € 0,00 € 0,00 € 

202120064814 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/301013 7.758,44 € 7.758,44 € 8.269,81 € 0,00 € 0,00 € 

202120064788 Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/300987 5.880,74 € 5.880,74 € 6.253,08 € 0,00 € 0,00 € 

202120064781 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/300980 11.484,06 € 0,00 € 12.518,64 € 0,00 € 0,00 € 

202120064746 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/300947 7.782,06 € 7.782,06 € 8.374,92 € 0,00 € 0,00 € 

 
Tercer.- APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits als ens locals que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064992 Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/301157 5.762,04 € 5.762,04 € 0,00 € 5.762,04 € 5.762,04 € ------ 

202120064961 Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/301128 5.840,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.840,32 € 2203902291 

202120064927 Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/301096 5.779,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.779,41 € 2203902292 

202120064893 Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/301064 5.807,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.807,98 € 2203902293 

202120064881 Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/301053 9.281,10 € 9.281,10 € 0,00 € 9.281,10 € 9.281,10 € ------ 

202120064844 Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/301042 5.926,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.926,50 € 2203902294 

202120064840 Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/301038 5.778,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.778,62 € 2203902295 

202120064837 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/301035 5.753,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.753,86 € 2203902296 

202120064811 
Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 21/Y/301010 5.723,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.723,42 € 2203902297 

202120064780 
Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 21/Y/300979 5.763,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.763,62 € 2203902298 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064769 
Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 21/Y/300968 5.764,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.764,15 € 2203902299 

202120064725 Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/300930 7.473,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.473,35 € 2203902300 

202120064707 juntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/300912 6.454,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.454,05 € 2203902301 

202120064688 
Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/300894 5.777,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.777,04 € 2203902302 

 
Quart. ACCEPTAR les renúncies totals presentades durant el període d’audiència, així com ACCEPTAR i 
regularitzar comptable i administrativament les renúncies als saldos existents segons consta en les justificacions 
presentades i acceptades, que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
renúncia 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120065006 Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/301171 5.765,20 € 0,00 € 3.504,38 € 0,00 € 2.260,82 € 2203902283 

202120065002 Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/301167 6.494,35 € 0,00 € 2.851,52 € 0,00 € 3.642,83 € 2203902284 

202120064999 Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/301164 5.737,73 € 0,00 € 3.480,99 € 0,00 € 2.256,74 € 2203902285 

202120064994 Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/301159 5.733,23 € 0,00 € 3.941,96 € 0,00 € 1.791,27 € 2203902286 

202120064968 Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/301135 9.030,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.030,41 € 2203902303 

202120064952 Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/301119 5.722,36 € 5.722,36 € 3.650,77 € 2.071,59 € 2.071,59 € ------ 

202120064943 Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/301110 5.950,51 € 5.950,51 € 4.583,47 € 1.367,04 € 1.367,04 € ------ 

202120064929 Ajuntament de Les Masies de Roda P0811500H 21/Y/301098 5.903,41 € 5.903,41 € 5.903,40 € 0,01 € 0,01 € ------ 

202120064918 Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/301087 5.787,29 € 0,00 € 3.059,02 € 0,00 € 2.728,27 € 2203902287 

202120064793 Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/300992 5.755,44 € 0,00 € 2.598,50 € 0,00 € 3.156,94 € 2203902288 

202120064715 Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/300920 5.760,98 € 0,00 € 2.517,16 € 0,00 € 3.243,82 € 2203902289 

202120064713 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/300918 5.783,61 € 5.783,61 € 0,00 € 5.783,61 € 5.783,61 € ------ 

202120064692 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/300898 5.755,44 € 0,00 € 3.910,90 € 0,00 € 1.844,54 € 2203902290 
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Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total de cent un mil set-cents noranta-set 
euros amb noranta-sis cèntims (101.797,96 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34200/46289 96.020,92 € 

G/80200/34200/46889 5.777,04 € 

 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de cent un mil set-cents 
noranta-set euros amb noranta-sis cèntims (101.797,96 €) , a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot condicionant-ho a 
la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34200/46289 96.020,92 € 

G/80200/34200/46889 5.777,04 € 

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
relacionats als acords tercer i quart precedents, mitjançant ingrés o transferència 
bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), en la qual s’haurà d’indicar el concepte 
del reintegrament i el codi XGL per a la seva identificació, en els següents terminis 
establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 
 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data 
de la seva recepció fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat dia hàbil següent. 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de la seva recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat dia hàbil següent. 

 
Transcorreguts aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de 
Barcelona compensarà d’ofici l’import esmentat, si escau. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 36.6 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, que per als fons 
de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 
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65.- Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius: (Pla de 
xoc)”, concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/580).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. Per acord de la Junta de Govern núm. 168/21, en sessió de 15 d’abril de 2021, es 

va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius (Pla de xoc)”, que 
va ser dotat amb un pressupost de 839.999,97 €. 

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

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2022, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1. de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
4. El mateix acord quart, en el punt 3.1., assentava que, d’acord amb l’article 30.2 del 

règim del Catàleg, s’efectuaria un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, 
un cop es presentés l’acceptació expressa a l’ajut. 

 
D’acord amb els punts 5.1. i 5.2. relatius a l’Audiència i tancament, transcorregut el 
termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació i revocació provisionals dels ajuts, 
i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. I segons el 
punt 5.3, transcorregut dit termini, s’ha de dur a terme la liquidació i la revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
5. En virtut del que disposa el punt 5.5 de l’acord quart de l’acord de concessió, en 

relació amb els imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de 
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de 
la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.  

 
6. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 8712/22, de 
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data 8 de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació provisional i la revocació inicial 
dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens destinataris presentessin la 
justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin pertinent, amb l’advertiment 
que, transcorregut l’esmentat termini sense que la despesa quedés degudament 
justificada es duria a terme la liquidació i revocació definitives dels ajuts no 
justificats. 

 
7. Un cop finalitzat, l’1 d’agost de 2022, el termini a què fa referència el punt 

precedent, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit 
(**) 

Import  
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120064654 Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/301509 2.262,52 € 2.262,52 € 1.646,16 € 616,36 € 616,36 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064649 
Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 21/Y/301505 2.798,82 € 0,00 € 2.480,50 € 0,00 € 318,32 € 
Presenten nova justificació amb reducció 
i s’accepta 

202120064643 Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/301500 2.512,18 € 2.512,18 € 2.470,70 € 41,48 € 41,48 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064636 
Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

P0802900A 21/Y/301494 2.386,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.386,13 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064635 Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/301493 2.518,60 € 0,00 € 7.181,68 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s’accepta 

202120064633 Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/301491 2.199,35 € 2.199,35 € 2.096,30 € 103,05 € 103,05 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064626 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 21/Y/301485 2.150,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,99 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064625 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301484 2.171,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.171,14 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064619 Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/301478 2.144,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.144,99 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064609 
Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 21/Y/301471 2.150,30 € 2.150,30 € 0,00 € 2.150,30 € 2.150,30 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064594 
Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 21/Y/301457 2.247,43 € 2.247,43 € 2.233,10 € 14,33 € 14,33 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064588 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301451 2.160,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.160,80 € 
Presenten nova justificació és incorrecta i 
es denega 

202120064586 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/Y/301449 2.864,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.864,20 € 
Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut 
atorgat 

202120064580 Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/301444 2.142,62 € 2.142,62 € 0,00 € 2.142,62 € 2.142,62 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064578 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 21/Y/301442 2.167,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.167,40 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064571 Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/301437 2.149,78 € 0,00 € 2.112,66 € 0,00 € 37,12 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064556 Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/301424 2.191,47 € 2.191,47 € 0,00 € 2.191,47 € 2.191,47 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit 
(**) 

Import  
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120064551 
Ajuntament de la Pobla de 
Lillet 

P0816500C 21/Y/301419 2.202,00 € 0,00 € 2.201,97 € 0,00 € 0,03 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064550 Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/301418 2.142,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.142,97 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064543 
Ajuntament de les Masies 
de Roda 

P0811500H 21/Y/301412 2.181,18 € 2.181,18 € 2.181,17 € 0,01 € 0,01 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064541 Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/301410 2.154,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.154,10 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064528 Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/301398 2.155,47 € 0,00 € 594,09 € 0,00 € 1.561,38 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064526 Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/301397 3.418,19 € 0,00 € 10.427,43 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064515 
Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 21/Y/301387 2.309,41 € 2.309,41 € 1.917,63 € 391,78 € 391,78 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064512 Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/301385 2.148,17 € 0,00 € 2.038,02 € 0,00 € 110,15 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064505 Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/301378 2.160,34 € 0,00 € 1.704,09 € 0,00 € 456,25 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064503 Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/301376 2.152,83 € 0,00 € 2.152,83 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064490 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/301364 2.170,41 € 2.170,41 € 0,00 € 2.170,41 € 2.170,41 € 
Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut 
atorgat 

202120064476 Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/301352 2.153,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.153,92 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064461 
Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 21/Y/301338 2.324,19 € 0,00 € 2.324,19 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064456 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

P0820600E 21/Y/301333 2.295,61 € 2.295,61 € 1.597,20 € 698,41 € 698,41 € 
Presenten nova justificació amb reducció 
i s'accepta 

202120064440 
Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 21/Y/301319 3.026,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.026,95 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064426 
Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 21/Y/301307 2.376,82 € 2.376,82 € 2.374,70 € 2,12 € 2,12 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064414 
Ajuntament de Sant Vicenç 
de Torelló 

P0826500A 21/Y/301295 2.254,03 € 0,00 € 2.253,63 € 0,00 € 0,40 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064413 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 21/Y/301294 3.400,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,14 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 
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període d'audiència 

202120064412 
Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 21/Y/301293 2.150,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,65 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064400 
Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

P0825600J 21/Y/301283 2.190,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.190,75 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064382 Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/301269 2.445,72 € 0,00 € 2.426,96 € 0,00 € 18,76 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064380 Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/301267 2.152,20 € 0,00 € 2.109,81 € 0,00 € 42,39 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064374 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/301261 2.591,53 € 2.591,53 € 6.144,38 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064364 Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/301252 2.154,50 € 0,00 € 2.106,55 € 0,00 € 47,95 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064357 Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/301245 4.701,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.701,54 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064356 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 21/Y/301244 2.524,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.524,10 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064349 
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 21/Y/301238 4.720,68 € 4.720,68 € 0,00 € 4.720,68 € 4.720,68 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064342 
Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 21/Y/301234 2.150,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,07 € 
Presenten nova justificació és incorrecta i 
es denega 

202120064340 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/301232 2.155,01 € 2.155,01 € 110,47 € 2.044,54 € 2.044,54 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064334 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 21/Y/301227 4.636,67 € 0,00 € 5.645,26 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

202120064332 
Ajuntament dels Prats de 
Rei 

P0816900E 21/Y/301225 2.170,92 € 0,00 € 1.889,19 € 0,00 € 281,73 € 
S'accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120064319 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/301212 2.148,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.148,86 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 

202120064314 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/301208 2.153,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.153,58 € 
No presenten al·legacions ni nova 
justificació 
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8. Es posa de manifest que l’ajut corresponent a l’Ajuntament de Castellví de 
Rosanes no es va incloure en la liquidació provisional, i es proposa acceptar la 
renúncia al saldo existent en la present liquidació definitiva, en tant que no 
esqueia per a aquesta actuació (codi 21/Y/301457) el tràmit d’audiència que 
s’habilita en liquidació provisional i revocació inicial. 

 
9. En base a les consideracions exposades, cal procedir a la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació, que conté 
l’acceptació de les justificacions presentades en període d’audiència, l’aprovació 
de la revocació definitiva dels ajuts no justificats, així com l’acceptació de les 
renúncies totals presentades durant el període d’audiència juntament amb la 
regularització administrativa de les renúncies a saldos existents segons consta en 
les justificacions totals acceptades dels ajuts, i finalment, la sol·licitud del 
reintegrament dels imports avançats i no justificats, tot això de conformitat amb les 
previsions establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord quart del dictamen de 
concessió. 

 
10. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries G/80200/34200/76289 i G/80200/34200/76889 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2022.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 35 i 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021 sobre revocació de recursos i audiència i tancament, respectivament. 
 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.22, i modificada per 
Decret núm. 6212/22, de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació i la revocació definitives dels ajuts econòmics del fons 
de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius (Pla de xoc)” en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i en conseqüència, 
acceptar les justificacions presentades durant el període d’audiència, acceptar les 
renúncies i aprovar les revocacions definitives, que s’indiquen en els acords següents. 
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Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període 
d’audiència: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

202120064649 Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/301505 2.798,82 € 0,00 € 2.480,50 € 0,00 € 318,32 € 

202120064635 Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/301493 2.518,60 € 0,00 € 7.181,68 € 0,00 € 0,00 € 

202120064526 Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/301397 3.418,19 € 0,00 € 10.427,43 € 0,00 € 0,00 € 

202120064503 Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/301376 2.152,83 € 0,00 € 2.152,83 € 0,00 € 0,00 € 

202120064461 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/301338 2.324,19 € 0,00 € 2.324,19 € 0,00 € 0,00 € 

202120064456 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 21/Y/301333 2.295,61 € 2.295,61 € 1.597,20 € 698,41 € 698,41 € 

202120064374 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/301261 2.591,53 € 2.591,53 € 6.144,38 € 0,00 € 0,00 € 

202120064334 Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/301227 4.636,67 € 0,00 € 5.645,26 € 0,00 € 0,00 € 

 
Tercer.- APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits als ens locals que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064636 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/301494 2.386,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.386,13 € 2203902328 

202120064626 Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/301485 2.150,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,99 € 2203902329 

202120064625 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301484 2.171,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.171,14 € 2203902330 

202120064619 Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/301478 2.144,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.144,99 € 2203902331 

202120064609 Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/301471 2.150,30 € 2.150,30 € 0,00 € 2.150,30 € 2.150,30 € ------- 

202120064588 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301451 2.160,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.160,80 € 2203902333 

202120064580 Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/301444 2.142,62 € 2.142,62 € 0,00 € 2.142,62 € 2.142,62 € ------- 

202120064578 Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/301442 2.167,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.167,40 € 2203902334 

202120064556 Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/301424 2.191,47 € 2.191,47 € 0,00 € 2.191,47 € 2.191,47 € ------- 

202120064550 Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/301418 2.142,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.142,97 € 2203902340 

202120064541 Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/301410 2.154,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.154,10 € 2203902341 

202120064476 Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/301352 2.153,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.153,92 € 2203902345 

202120064440 Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/301319 3.026,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.026,95 € 2203902346 

202120064413 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/301294 3.400,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,14 € 2203902348 

202120064412 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/301293 2.150,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,65 € 2203902349 

202120064400 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 21/Y/301283 2.190,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.190,75 € 2203902350 

202120064357 Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/301245 4.701,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.701,54 € 2203902354 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064356 Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/301244 2.524,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.524,10 € 2203902355 

202120064349 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/301238 4.720,68 € 4.720,68 € 0,00 € 4.720,68 € 4.720,68 € ------- 

202120064342 Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/301234 2.150,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150,07 € 2203902356 

202120064319 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/301212 2.148,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.148,86 € 2203902358 

202120064314 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/301208 2.153,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.153,58 € 2203902359 

 
Quart. ACCEPTAR les renúncies totals presentades durant el període d’audiència, així com ACCEPTAR i 
regularitzar comptable i administrativament les renúncies als saldos existents segons consta en les justificacions 
presentades i acceptades, que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064654 Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/301509 2.262,52 € 2.262,52 € 1.646,16 € 616,36 € 616,36 € ------- 

202120064649 Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/301505 2.798,82 € 0,00 € 2.480,50 € 0,00 € 318,32 € 2203902327 

202120064643 Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/301500 2.512,18 € 2.512,18 € 2.470,70 € 41,48 € 41,48 € ------- 

202120064633 Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/301491 2.199,35 € 2.199,35 € 2.096,30 € 103,05 € 103,05 € ------- 

202120064594 Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/301457 2.247,43 € 2.247,43 € 2.233,10 € 14,33 € 14,33 € ------- 

202120064586 Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/301449 2.864,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.864,20 € 2203902190 

202120064571 Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/301437 2.149,78 € 0,00 € 2.112,66 € 0,00 € 37,12 € 2203902335 

202120064551 Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/301419 2.202,00 € 0,00 € 2.201,97 € 0,00 € 0,03 € 2203902339 

202120064543 Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 21/Y/301412 2.181,18 € 2.181,18 € 2.181,17 € 0,01 € 0,01 € ------- 

202120064528 Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/301398 2.155,47 € 0,00 € 594,09 € 0,00 € 1.561,38 € 2203902342 

202120064515 Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/301387 2.309,41 € 2.309,41 € 1.917,63 € 391,78 € 391,78 € ------- 

202120064512 Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/301385 2.148,17 € 0,00 € 2.038,02 € 0,00 € 110,15 € 2203902343 

202120064505 Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/301378 2.160,34 € 0,00 € 1.704,09 € 0,00 € 456,25 € 2203902344 

202120064490 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/301364 2.170,41 € 2.170,41 € 0,00 € 2.170,41 € 2.170,41 € ------- 

202120064456 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 21/Y/301333 2.295,61 € 2.295,61 € 1.597,20 € 698,41 € 698,41 € ------- 

202120064426 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/301307 2.376,82 € 2.376,82 € 2.374,70 € 2,12 € 2,12 € ------- 

202120064414 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/301295 2.254,03 € 0,00 € 2.253,63 € 0,00 € 0,40 € 2203902405 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120064382 Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/301269 2.445,72 € 0,00 € 2.426,96 € 0,00 € 18,76 € 2203902351 

202120064380 Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/301267 2.152,20 € 0,00 € 2.109,81 € 0,00 € 42,39 € 2203902352 

202120064364 Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/301252 2.154,50 € 0,00 € 2.106,55 € 0,00 € 47,95 € 2203902353 

202120064340 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/301232 2.155,01 € 2.155,01 € 110,47 € 2.044,54 € 2.044,54 € ------- 

202120064332 Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/301225 2.170,92 € 0,00 € 1.889,19 € 0,00 € 281,73 € 2203902357 
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Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total de quaranta-nou mil vuit-cents disset 
euros amb setanta-sis cèntims (49.817,76 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34200/76289 47.664,18 € 

G/80200/34200/76889 2.153,58 € 

 

REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de quaranta-nou mil 
vuit-cents disset euros amb setanta-sis cèntims (49.817,76 €), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot 
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34200/76289 47.664,18 € 

G/80200/34200/76889 2.153,58 € 

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
relacionats als acords tercer i quart precedents, mitjançant ingrés o transferència 
bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), en la qual s’haurà d’indicar el concepte 
del reintegrament i el codi XGL per a la seva identificació, en els següents terminis 
establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 
 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data 
de la seva recepció fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat dia hàbil següent. 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de la seva recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat dia hàbil següent. 

 
Transcorreguts aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de 
Barcelona compensarà d’ofici l’import esmentat, si escau. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 36.6 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, que per als fons 
de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 
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66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el 
fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”, concedits 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/10683).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. El mateix òrgan, en sessió de 29 de juliol de 2021, va aprovar la inclusió de nous 

recursos, d’entre els quals, el Fons de prestació: “Impuls a l’activitat esportiva dels 
petits municipis” (AJG 460/21).  

 
3. Per acord de la Junta de Govern núm. 573/21, en sessió de 30 de setembre de 

2021, es va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació ”Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”, que va ser dotat amb 
un pressupost de 270.000,00 €. 

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

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2022, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1. de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
5. D’acord amb els punts 5.1. i 5.2. relatius a l’Audiència i tancament, transcorregut el 

termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació i revocació provisionals dels ajuts, 
i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. I segons el 
punt 5.3, transcorregut dit termini, s’ha de dur a terme la liquidació i la revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
6. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 8711/22, de 
data 8 de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació provisional i la revocació inicial 
dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens destinataris presentessin la 
justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin pertinent, amb l’advertiment 
que, transcorregut l’esmentat termini sense que la despesa quedés degudament 
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justificada es duria a terme la liquidació i revocació definitives dels ajuts no 
justificats. 

 
7. Un cop finalitzat, l’1 d’agost de 2022, el termini a què fa referència el punt 

precedent, es va detectar que, per error, es va ometre en el decret de liquidació 
provisional l’Ajuntament de Tavertet i es va aprovar, per Decret del president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut núm. 11938, de 27 de setembre de 
2022, la liquidació i revocació provisionals de l’ajut concedit a l’esmentat ens local i 
es va habilitar un període d’audiència de 15 dies per tal que presentés la justificació 
o les al·legacions que considerés oportunes, el qual va finalitzar el 19 d’octubre de 
2022. 

 
8. D’acord amb l’informe emès pel centre gestor, que s’incorpora a l’expedient, es 

constata el següent: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit 
Import 

justificació 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el període 
d'audiència 

202120140399 Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/312217 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140386 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/312204 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140384 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/312202 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140379 Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/312197 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140378 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/312196 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140376 Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/312194 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140369 Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/312187 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140368 Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/312186 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140350 Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/312168 2.750,00 € 2.750,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140328 Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/312146 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140326 Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/312144 500,00 € 445,49 € 54,51 € 
S’accepta justificació amb reducció prèviament 
presentada 

202120140297 Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/312115 2.750,00 € 3.617,10 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140292 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/312110 500,00 € 550,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140286 Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/312104 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140282 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/312100 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140268 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 21/Y/312086 2.750,00 € 2.750,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140250 Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/312068 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140235 Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 21/Y/312053 500,00 € 6.475,63 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140231 Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/312049 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140226 Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/312044 2.750,00 € 306,53 € 2.443,47 € 
S’accepta justificació amb reducció prèviament 
presentada 

202120140218 Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/312036 500,00 € 429,08 € 70,92 € 
S’accepta justificació amb reducció prèviament 
presentada 

202220132421 Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/312033 500,00 € 501,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140208 Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/312025 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140202 Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/312019 2.750,00 € 2.898,04 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120140195 Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/312013 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140189 Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/312007 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140188 Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/312006 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 

202120140175 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/311993 500,00 € 0,00 € 500,00 € No presenten nova justificació ni al·legacions 
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9. En base a les consideracions exposades, cal procedir a la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació, que conté 
l’acceptació de les justificacions presentades en període d’audiència, l’aprovació de 
la revocació definitiva dels ajuts no justificats, així com la regularització 
administrativa de les renúncies a saldos existents segons consta en les 
justificacions totals acceptades dels ajuts, tot això de conformitat amb les previsions 
establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
10. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries G/80200/34100/46288 i G/80200/34100/46888 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2022. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 35 i 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021 sobre revocació de recursos i liquidació de la convocatòria, 
respectivament. 

 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.22, i modificada per 
Decret núm. 6212/22, de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR  liquidació i la revocació definitives dels ajuts econòmics del fons 
de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i en conseqüència, acceptar les 
justificacions presentades durant el període d’audiència, acceptar les renúncies i 
aprovar les revocacions definitives, que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període 
d’audiència:  
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL Import  concedit  Import justificació 
Liquidació 
definitiva 

202120140386 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/312204 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

202120140384 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/312202 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

202120140350 Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/312168 2.750,00 € 2.750,00 € 0,00 € 

202120140328 
Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 21/Y/312146 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

202120140297 Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/312115 2.750,00 € 3.617,10 € 0,00 € 

202120140292 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/312110 500,00 € 550,00 € 0,00 € 

202120140268 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 21/Y/312086 2.750,00 € 2.750,00 € 0,00 € 

202120140235 
Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 21/Y/312053 500,00 € 6.475,63 € 0,00 € 

202220132421 Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/312033 500,00 € 501,00 € 0,00 € 

202120140202 Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/312019 2.750,00 € 2.898,04 € 0,00 € 

 
Tercer. APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits als ens locals que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  
Import 

justificació 
Import 

revocació 
Núm. Ajustament 

valor 

202120140399 Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/312217 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901889 

202120140379 Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/312197 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901890 

202120140378 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/312196 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901891 

202120140376 Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/312194 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2203901892 

202120140369 Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/312187 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901893 

202120140368 Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/312186 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901894 

202120140286 Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/312104 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901896 

202120140282 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/312100 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901897 

202120140250 Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/312068 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901898 

202120140231 Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/312049 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901899 

202120140208 Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/312025 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2203901902 

202120140195 Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/312013 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901903 

202120140189 Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/312007 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2203901904 

202120140188 Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/312006 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901905 

202120140175 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/311993 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2203901906 
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Quart. ACCEPTAR i regularitzar comptable i administrativament les renúncies als saldos existents segons consta en 
les justificacions presentades i acceptades, que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  
Import 

justificació 
Import 

renúncia 
Núm. Ajustament 

valor 

202120140326 Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/312144 500,00 € 445,49 € 54,51 € 2203901895 

202120140226 Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/312044 2.750,00 € 306,53 € 2.443,47 € 2203901900 

202120140218 Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/312036 500,00 € 429,08 € 70,92 € 2203901901 
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Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total d‘onze mil cinc-cents seixanta-vuit 
euros amb noranta cèntims (11.568,90), a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46288 11.068,90  € 

G/80200/34100/46888 500,00  € 

 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total d‘onze mil cinc-cents 
seixanta-vuit euros amb noranta cèntims (11.568,90), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot condicionant-ho a 
la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46288 11.068,90 € 

G/80200/34100/46888 500,00 € 

 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 36.6 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, que per als fons 
de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 

 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el 
fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, concedits en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/579).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona (en endavant, convocatòria 2021) i el seu 
règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. Per acord de la Junta de Govern núm. 167/21, en sessió de 15 d’abril de 2021, es 

va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
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prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, que va ser dotat amb 
un pressupost d’1.577.190,00 €. 

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

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2022, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1. de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
4. El mateix acord quart, en el punt 3.1., assentava que, d’acord amb l’article 30.2 del 

règim del Catàleg, s’efectuaria un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, 
un cop es presentés l’acceptació expressa a l’ajut. 

 
D’acord amb els punts 5.1. i 5.2. relatius a l’Audiència i tancament, transcorregut el 
termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació i revocació provisionals dels ajuts, 
i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. I segons el 
punt 5.3, transcorregut dit termini, s’ha de dur a terme la liquidació i la revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
5. En virtut del que disposa el punt 5.5 de l’acord quart de l’acord de concessió, en 

relació amb els imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de 
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de 
la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.  

 
6. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 11940/22, 
de data 27 de setembre de 2022, es va aprovar la liquidació provisional i la 
revocació inicial dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació i es va 
habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens 
destinataris presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que estimessin 
pertinent, amb l’advertiment que, transcorregut l’esmentat termini sense que la 
despesa quedés degudament justificada es duria a terme la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
7. Un cop finalitzat, el 19 d’octubre de 2022, el termini a què fa referència el punt 

precedent, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120062367 
Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 21/Y/301840 5.500,96 € 0,00 € 6.102,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062355 
Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

P0825200I 21/Y/301828 6.503,50 € 0,00 € 7.240,89 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062354 Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/301827 5.500,77 € 5.500,77 € 5.500,77 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062352 Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/301825 6.501,76 € 0,00 € 13.290,51 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062348 
Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

P0802900A 21/Y/301821 4.700,50 € 0,00 € 4.910,50 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062346 Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/301820 5.500,78 € 0,00 € 13.541,85 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062345 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/301819 4.700,38 € 0,00 € 4.700,38 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062338 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 21/Y/301812 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900,02 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062337 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301811 2.900,06 € 0,00 € 2.900,06 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062334 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 21/Y/301808 4.700,33 € 0,00 € 4.700,33 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062327 Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/301801 4.700,17 € 4.700,17 € 4.700,17 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062326 
Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

P0805600D 21/Y/301800 2.900,01 € 0,00 € 2.864,41 € 0,00 € 35,60 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062324 
Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 21/Y/301798 2.900,02 € 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 2.900,02 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062304 
Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 21/Y/301781 6.806,08 € 6.806,08 € 7.781,15 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062300 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301778 2.900,04 € 0,00 € 2.900,04 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062299 Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/301777 2.900,03 € 2.900,03 € 2.900,03 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062292 Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/301771 2.900,00 € 2.900,00 € 2.909,86 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062290 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 21/Y/301769 2.900,05 € 0,00 € 1.724,96 € 0,00 € 1.175,09 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062282 Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/301763 6.504,94 € 6.504,94 € 6.504,94 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062278 Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/301759 2.900,01 € 0,00 € 954,71 € 0,00 € 1.945,30 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062274 Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/301755 4.700,29 € 0,00 € 11.851,95 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062240 Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/301724 6.503,02 € 6.503,02 € 8.764,75 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120062236 Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/301721 5.501,00 € 0,00 € 34.206,46 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062216 Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/301703 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062205 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

P0816200J 21/Y/301693 6.502,94 € 6.502,94 € 6.583,84 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062203 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/301691 2.900,06 € 2.900,06 € 0,00 € 2.900,06 € 2.900,06 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062201 
Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 21/Y/301689 6.501,10 € 0,00 € 9.554,75 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062198 Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/301686 4.700,45 € 4.700,45 € 4.700,45 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062193 
Ajuntament de Roda de 
Ter 

P0818200H 21/Y/301681 5.500,68 € 5.500,68 € 5.559,80 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062188 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/301676 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062172 
Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 21/Y/301663 4.700,44 € 0,00 € 6.944,12 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062171 
Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 21/Y/301662 6.809,77 € 0,00 € 23.803,05 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062169 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

P0820600E 21/Y/301660 4.700,30 € 4.700,30 € 29.134,85 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062165 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 21/Y/301657 6.504,78 € 6.504,78 € 14.547,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062160 
Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta 

P0819200G 21/Y/301652 4.700,14 € 0,00 € 12.620,25 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062157 
Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 21/Y/301650 6.501,16 € 6.501,16 € 6.673,41 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062156 
Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D 21/Y/301649 6.503,60 € 0,00 € 26.811,05 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062146 
Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 21/Y/301640 4.700,34 € 0,00 € 11.166,66 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062134 
Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 21/Y/301628 2.900,07 € 2.900,07 € 4.032,78 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062123 
Ajuntament de Sant Vicenç 
de Torelló 

P0826500A 21/Y/301622 4.700,22 € 0,00 € 4.846,27 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062122 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 21/Y/301621 6.502,97 € 0,00 € 9.831,12 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120062109 
Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès 

P0825500B 21/Y/301609 2.900,02 € 0,00 € 1.726,26 € 0,00 € 1.173,76 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062103 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 21/Y/301604 4.700,37 € 4.700,37 € 5.062,64 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062086 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/301588 5.500,94 € 5.500,94 € 5.711,69 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062082 Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/301584 4.700,15 € 4.700,15 € 4.846,66 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062078 
Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 21/Y/301580 4.700,14 € 0,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,14 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062070 Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/301572 6.807,06 € 0,00 € 6.959,68 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062068 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 21/Y/301571 5.500,79 € 0,00 € 5.609,47 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062066 
Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 21/Y/301570 6.504,22 € 6.504,22 € 26.537,60 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062056 
Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 21/Y/301561 2.900,02 € 0,00 € 2.900,01 € 0,00 € 0,01 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062054 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/301559 2.900,03 € 2.900,03 € 0,00 € 2.900,03 € 2.900,03 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062048 
Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 21/Y/301553 4.700,31 € 0,00 € 4.700,31 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062047 
Ajuntament dels Prats de 
Rei 

P0816900E 21/Y/301552 2.900,06 € 0,00 € 2.268,00 € 0,00 € 632,06 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062042 Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/301547 4.700,40 € 0,00 € 4.836,89 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062038 Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/301544 4.700,41 € 0,00 € 4.700,41 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062033 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/301539 2.900,02 € 0,00 € 2.937,02 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062031 Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/301537 4.700,22 € 4.700,22 € 0,00 € 4.700,22 € 4.700,22 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062026 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 21/Y/301533 6.887,69 € 0,00 € 6.887,68 € 0,00 € 0,01 € 
S’accepta justificació amb reducció 
prèviament presentada 

202120062027 
Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 21/Y/301534 6.818,97 € 6.818,97 € 7.158,97 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062024 
Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 21/Y/301532 6.804,18 € 6.804,18 € 10.810,61 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062021 
Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 21/Y/301529 6.801,46 € 6.801,46 € 6.887,47 €  0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import total 

concedit  
Import  

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el 
període d'audiència 

202120062017 
Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 21/Y/301527 6.843,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.843,56 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 

202120062016 Consell Comarcal d'Osona P5800015I 21/Y/301526 6.817,05 € 0,00 € 17.781,19 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062015 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 21/Y/301525 4.700,30 € 0,00 € 5.956,03 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

202120062014 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/301524 2.900,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900,03 € 
No presenta nova justificació ni 
al·legacions 
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8. Es posa de manifest que l’ajut corresponent al Consell Comarcal del Baix 

Llobregat no es va incloure en la liquidació provisional, i es proposa acceptar la 
renúncia al saldo existent en la present liquidació definitiva, en tant que no 
esqueia per a aquesta actuació (codi 21/Y/301533) el tràmit d’audiència que 
s’habilita en liquidació provisional i revocació inicial. 

 
9. En base a les consideracions exposades, cal procedir a la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts econòmics de l’esmentat fons de prestació, que conté 
l’acceptació de les justificacions presentades en període d’audiència, l’aprovació 
de la revocació definitiva dels ajuts no justificats, així com la regularització 
administrativa de les renúncies a saldos existents segons consta en les 
justificacions presentades i acceptades, i finalment, la sol·licitud del reintegrament 
dels imports avançats i no justificats, tot això de conformitat amb les previsions 
establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord quart del dictamen de concessió. 

 
10. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries G/80200/34100/46280, G/80200/34100/46582 i 
G/80200/34100/46882 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2022. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 35 i 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2021 sobre revocació de recursos i liquidació de la convocatòria, 
respectivament. 

 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.22, i modificada per 
Decret núm. 6212/22, de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

 
Primer. APROVAR la liquidació i la revocació definitives dels ajuts econòmics del fons 
de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i en conseqüència, acceptar les 
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justificacions presentades durant el període d’audiència, acceptar les renúncies i 
aprovar les revocacions definitives, que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període 
d’audiència: 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

202120062367 Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21/Y/301840 5.500,96 € 0,00 € 6.102,00 € 0,00 € 0,00 € 

202120062355 Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/301828 6.503,50 € 0,00 € 7.240,89 € 0,00 € 0,00 € 

202120062354 Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/301827 5.500,77 € 5.500,77 € 5.500,77 € 0,00 € 0,00 € 

202120062352 Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/301825 6.501,76 € 0,00 € 13.290,51 € 0,00 € 0,00 € 

202120062348 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/301821 4.700,50 € 0,00 € 4.910,50 € 0,00 € 0,00 € 

202120062346 Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/301820 5.500,78 € 0,00 € 13.541,85 € 0,00 € 0,00 € 

202120062345 Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/301819 4.700,38 € 0,00 € 4.700,38 € 0,00 € 0,00 € 

202120062337 Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/301811 2.900,06 € 0,00 € 2.900,06 € 0,00 € 0,00 € 

202120062334 Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/301808 4.700,33 € 0,00 € 4.700,33 € 0,00 € 0,00 € 

202120062327 Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/301801 4.700,17 € 4.700,17 € 4.700,17 € 0,00 € 0,00 € 

202120062304 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/301781 6.806,08 € 6.806,08 € 7.781,15 € 0,00 € 0,00 € 

202120062300 Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/301778 2.900,04 € 0,00 € 2.900,04 € 0,00 € 0,00 € 

202120062299 Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/301777 2.900,03 € 2.900,03 € 2.900,03 € 0,00 € 0,00 € 

202120062292 Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/301771 2.900,00 € 2.900,00 € 2.909,86 € 0,00 € 0,00 € 

202120062282 Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/301763 6.504,94 € 6.504,94 € 6.504,94 € 0,00 € 0,00 € 

202120062274 Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/301755 4.700,29 € 0,00 € 11.851,95 € 0,00 € 0,00 € 

202120062240 Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/301724 6.503,02 € 6.503,02 € 8.764,75 € 0,00 € 0,00 € 

202120062236 Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/301721 5.501,00 € 0,00 € 34.206,46 € 0,00 € 0,00 € 

202120062216 Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/301703 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € 

202120062205 Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/301693 6.502,94 € 6.502,94 € 6.583,84 € 0,00 € 0,00 € 

202120062201 Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/301689 6.501,10 € 0,00 € 9.554,75 € 0,00 € 0,00 € 

202120062198 Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/301686 4.700,45 € 4.700,45 € 4.700,45 € 0,00 € 0,00 € 

202120062193 Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/301681 5.500,68 € 5.500,68 € 5.559,80 € 0,00 € 0,00 € 

202120062188 Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/301676 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € 

202120062172 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 21/Y/301663 4.700,44 € 0,00 € 6.944,12 € 0,00 € 0,00 € 

202120062171 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/301662 6.809,77 € 0,00 € 23.803,05 € 0,00 € 0,00 € 

202120062169 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 21/Y/301660 4.700,30 € 4.700,30 € 29.134,85 € 0,00 € 0,00 € 

202120062165 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/301657 6.504,78 € 6.504,78 € 14.547,00 € 0,00 € 0,00 € 

202120062160 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/301652 4.700,14 € 0,00 € 12.620,25 € 0,00 € 0,00 € 

202120062157 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 21/Y/301650 6.501,16 € 6.501,16 € 6.673,41 € 0,00 € 0,00 € 

202120062156 Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/301649 6.503,60 € 0,00 € 26.811,05 € 0,00 € 0,00 € 
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Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

202120062146 Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/301640 4.700,34 € 0,00 € 11.166,66 € 0,00 € 0,00 € 

202120062134 Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/301628 2.900,07 € 2.900,07 € 4.032,78 € 0,00 € 0,00 € 

202120062123 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/301622 4.700,22 € 0,00 € 4.846,27 € 0,00 € 0,00 € 

202120062122 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/301621 6.502,97 € 0,00 € 9.831,12 € 0,00 € 0,00 € 

202120062103 Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/301604 4.700,37 € 4.700,37 € 5.062,64 € 0,00 € 0,00 € 

202120062086 Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/301588 5.500,94 € 5.500,94 € 5.711,69 € 0,00 € 0,00 € 

202120062082 Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/301584 4.700,15 € 4.700,15 € 4.846,66 € 0,00 € 0,00 € 

202120062070 Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/301572 6.807,06 € 0,00 € 6.959,68 € 0,00 € 0,00 € 

202120062068 Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/301571 5.500,79 € 0,00 € 5.609,47 € 0,00 € 0,00 € 

202120062066 Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 21/Y/301570 6.504,22 € 6.504,22 € 26.537,60 € 0,00 € 0,00 € 

202120062048 Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/301553 4.700,31 € 0,00 € 4.700,31 € 0,00 € 0,00 € 

202120062042 Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/301547 4.700,40 € 0,00 € 4.836,89 € 0,00 € 0,00 € 

202120062038 Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/301544 4.700,41 € 0,00 € 4.700,41 € 0,00 € 0,00 € 

202120062033 Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/301539 2.900,02 € 0,00 € 2.937,02 € 0,00 € 0,00 € 

202120062027 Consell Comarcal del Bages P5800009B 21/Y/301534 6.818,97 € 6.818,97 € 7.158,97 € 0,00 € 0,00 € 

202120062024 Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 21/Y/301532 6.804,18 € 6.804,18 € 10.810,61 € 0,00 € 0,00 € 

202120062021 Consell Comarcal del Moianès P0800317J 21/Y/301529 6.801,46 € 6.801,46 € 6.887,47 €  0,00 € 0,00 € 

202120062016 Consell Comarcal d'Osona P5800015I 21/Y/301526 6.817,05 € 0,00 € 17.781,19 € 0,00 € 0,00 € 

202120062015 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 21/Y/301525 4.700,30 € 0,00 € 5.956,03 € 0,00 € 0,00 € 

 
Tercer. APROVAR la revocació definitiva dels ajuts concedits als ens locals que tot seguit es relacionen: 
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120062338 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 21/Y/301812 2.900,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900,02 € 2203902370 

202120062324 Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/301798 2.900,02 € 2.900,02 € 0,00 € 2.900,02 € 2.900,02 € ------- 

202120062203 Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/301691 2.900,06 € 2.900,06 € 0,00 € 2.900,06 € 2.900,06 € ------- 

202120062054 Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/301559 2.900,03 € 2.900,03 € 0,00 € 2.900,03 € 2.900,03 € ------- 

202120062031 Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/301537 4.700,22 € 4.700,22 € 0,00 € 4.700,22 € 4.700,22 € ------- 
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202120062017 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 21/Y/301527 6.843,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.843,56 € 2203902380 

202120062014 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant Martí 
de Torroella 

P0800043B 21/Y/301524 2.900,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900,03 € 2203902381 

 
Quart. ACCEPTAR i regularitzar comptable i administrativament les renúncies als saldos existents segons consta en 
les justificacions presentades i acceptades, que tot seguit es relacionen:  
 

Codi PMT Entitat NIF Codi XGL 
Import  

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
renúncia 

Núm. 
Ajustament 

valor 

202120062326 Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/301800 2.900,01 € 0,00 € 2.864,41 € 0,00 € 35,60 € 2203902371 

202120062290 Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/301769 2.900,05 € 0,00 € 1.724,96 € 0,00 € 1.175,09 € 2203902372 

202120062278 Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/301759 2.900,01 € 0,00 € 954,71 € 0,00 € 1.945,30 € 2203902373 

202120062109 Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/301609 2.900,02 € 0,00 € 1.726,26 € 0,00 € 1.173,76 € 2203902375 

202120062078 Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/301580 4.700,14 € 0,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,14 € 2203902376 

202120062056 Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/301561 2.900,02 € 0,00 € 2.900,01 € 0,00 € 0,01 € 2203902377 

202120062047 Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/301552 2.900,06 € 0,00 € 2.268,00 € 0,00 € 632,06 € 2203902378 

202120062026 Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 21/Y/301533 6.887,69 € 0,00 € 6.887,68 € 0,00 € 0,01 € 2203902379 
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Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total de disset mil sis-cents cinc euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (17.605,58 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46280 7.861,98 € 

G/80200/34100/46582 6.843,57 € 

G/80200/34100/46882 2.900,03 €  

 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia disset mil sis-cents cinc 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (17.605,58 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot condicionant-ho a 
la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46280 7.861,98 € 

G/80200/34100/46582 6.843,57 € 

G/80200/34100/46882 2.900,03 €  

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
relacionats als acords tercer i quart precedents, mitjançant ingrés o transferència 
bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), en la qual s’haurà d’indicar el concepte 
del reintegrament i el codi XGL per a la seva identificació, en els següents terminis 
establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 
 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data 
de la seva recepció fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat dia hàbil següent. 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de la seva recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat dia hàbil següent. 

 
Transcorreguts aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de 
Barcelona compensarà d’ofici l’import esmentat, si escau. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 36.6 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, que per als fons 
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de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 11 de març de 

2021, va aprovar les concessions del fons de prestació “Impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana” del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (AJG 89/2021). 

 
3. Per Decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social núm. 

11620/2022, de 20 de setembre de 2022, es va aprovar la liquidació provisional del 
fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, i es va habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que l’ens destinatari pogués 
al·legar el que s’estimés pertinent, segons el següent detall: 

 

Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
avançat 

Diputació 

Import no 
justificat 

Import 
total pagat 
Diputació 

AJ. 
BADALONA 

P0801500J 21Y299505 71.250,00€ 0,00€ 17.100,00€ 54.150,00€ 

AJ. 
CALDES 
DE 
MONTBUI 

P0803300C 21Y299545 14.250,00€ 7.125,00€  336,15€ 13.913,85€ 

AJ. SANT 
CELONI 

P0820100F 21Y299544 14.250,00€ 7.125,00€ 2.488,27€ 11.761,73€ 
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Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
avançat 

Diputació 

Import no 
justificat 

Import 
total pagat 
Diputació 

AJ. SITGES P0827000A 21Y299534 14.250,00€ 7.125,00€ 511,54€ 13.738,46€ 

AJ. SANT 
ANDREU 
DE LA 
BARCA 

P0819500J 21Y299536 14.250,00€ 0,00€ 14.250,00€ 14.250,00€ 

 
4. Transcorregut el termini d’audiència procedeix aprovar la liquidació definitiva. 
 
5. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 

Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Vist el punt 3.5.d), de la Refosa número 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, (BOPB 
de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 
31 de maig). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls i consolidació 
dels serveis de mediació ciutadana”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, en conseqüència, 
aprovar les revocacions segons el següent detall: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit  
Import 

pagament  
Aplicació 

pressupostària 

Número 
operació 

comptable 

Ajust de 
valor 

Import 
revocació  

Import 
objecte 

reintegrament 

AJ. BADALONA P0801500J 21Y299505 71.250,00€ 54.150,00€ G/60303/23110/46282 2103000439.3 2203902406 17.100,00€ 00,00€ 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

P0803300C 21Y299545 14.250,00€ 13.913,85€ G/60303/23110/46282 2103000439.6 2203902407 336,15€ 00,00€ 

AJ. SANT CELONI P0820100F 21Y299544 14.250,00€ 11.761,73€ G/60303/23110/46282 2103000439.32 2203902408 2.488,27€ 00,00€ 

AJ. SITGES P0827000A 21Y299534 14.250,00€ 13.738,46€ G/60303/23110/46282 2103000439.39 2203902410 511,54€ 00,00€ 

AJ. SANT ANDREU DE 
LA BARCA 
 

P0819500J 21Y299536 14.250,00€ 0,00€ G/60303/23110/46282 2103000439.30 2203902411 14.250,00€ 00,00€ 

TOTAL   128.250,00€ 93.564,04€    34.685,96€ 00,00€ 
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Segon. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60303/23110/46282 del pressupost vigent, com a conseqüència de la revocació 
aprovada en l’acord primer, en el sentit de reduir l’autorització i disposició de la 
despesa aprovada, per un import de TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (34.685,96€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60303/23110/46282 del vigent pressupost, no efectuant-se cap 
reintegrament a l’esmentada aplicació pressupostària, ja que la despesa es va 
incorporar com a romanent de crèdit, passant el citat import a economia de la 
corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als ens afectats.” 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l'any 2022 (Exp. 2022/0020148).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, 
que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La 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), són el marc legal pel qual es regeixen les 
subvencions. 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 

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. Aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és 

la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22 de la LGS. 

 
4. Des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es volen fomentar les 

activitats de recerca en polítiques de gènere. 
 
5. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 6.000,00 € 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60301/23110/48100 del pressupost 2023. 
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6. El premi té la finalitat de donar suport a la investigació i als estudis relacionats amb 
la igualtat de gènere que obrin noves línies de reflexió i aportin noves eines de 
treball útils per ens locals de la província. 

 

7. Amb aquest premi es vol contribuir a posar coneixement a l’abast de les nostres 
ciutats i pobles, continuar avançant en el desenvolupament de polítiques de gènere 
i millorar les condicions de vida de les dones, les persones LGTBI i de tota la 
ciutadania. 

 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 17 i següents de l’Ordenança disposen quin és el procediment de 

concurrència competitiva. 
 
2. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.  

 
3. L’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes bases 

específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.  
 
4. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
5. Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema 

de protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, 
oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 

 
6. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de 

la Presidència, d’acord amb l’apartat primer de la part resolutiva, punt 3.3.b), de la 
Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220225120013743) que incorpora les 
bases específiques, del concurs per a l’atorgament del premi a la recerca en polítiques 
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de gènere, Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’any 2022. El text íntegre de la qual és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI A LA RECERCA 
EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, FRANCESCA BONNEMAISON, PER A L’ANY 2022 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013743 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació (en endavant OGS). 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
2. Objecte i finalitat del premi 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi que atorgui la Diputació de Barcelona 
a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, destinat a finançar projectes que tinguin 
com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques innovadores d’igualtat de 
gènere i de diversitat sexual i de gènere i a dissenyar eines per a la seva aplicació als 
ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació de mandat, 
i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquest 
premi a la recerca en polítiques de gènere Francesca Bonnemaison haurà de fomentar la 
investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat 
de la implementació de polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat afectiva, sexual i de 
gènere a nivell municipal des d’una perspectiva innovadora. 
 
3. Període d’execució 
 
El premi a la recerca concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a 
finançar el projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en el 
termini que va des de la data de l’acceptació formal del premi, per part de la persona 
seleccionada com a beneficiària, i fins el 31 de desembre de 2023.  
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4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que 
tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau 
universitari, per realitzar l’activitat per la qual s’atorga el premi, i no estar afectada per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base cinquena. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de la persona sol·licitant per tal 
que, en el cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. La persona sol·licitant pot denegar aquest consentiment 
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligada a aportar les 
certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:  
1) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona 

sol·licitant. 
2) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o 

diplomatura (una còpia). 
3) Currículum vitae (una còpia). 
4) Carta de compromís o declaració del/de la regidor/a d’Igualtat i/o LGTBI d’un o més 

ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l’interès 
en la proposta de recerca presentada.  

5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS. La presentació d’aquesta declaració 
autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a consultar directament a la 
Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació amb els possibles 
deutes que la persona beneficiària d’aquest premi a la recerca pugui tenir amb aquests 
organismes. D’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 

7) Declaració responsable de compliment del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, 
de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb 
l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors 
d’edat. D’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 

8) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana el premi. La memòria no superarà, 
en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, amb lletra Arial i cos 11. D’acord amb 
l’annex 3 del model normalitzat. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
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1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de desembre de 2022 i 

finalitzarà el 20 de gener de 2023.  
 
2. Per a iniciar el tràmit, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo 

electrònicament, presencialment, o a les oficines de correus (enviant-lo per correu 
certificat administratiu), d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

 

 Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, 
etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de 
Barcelona mitjançant el següent enllaç  https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ 
omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament i que anirà 
acompanyat de la documentació exigida a la base 5.  
   

 Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, i 
acompanyat de la documentació exigida a la base 5, es pot presentar al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (https://www.diba.cat/web/registre) 

 

 Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, i 
acompanyat de la documentació exigida a la base 5, el podeu presentar 
presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu). 

 
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els seus annexos podran trobar-
se al lloc web següent: https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat 
 
La presentació de la sol·licitud del premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que el regulen.  

 
3. Les persones interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica 

de la sol·licitud i la documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de 
finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència 
en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) 
on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 
hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència 
física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques 
catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, la persona interessada haurà d’anunciar a la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania mitjançant correu electrònic adreçat a 
gs.igualtatc@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 
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7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la 
persona interessada, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud. 
 
Es podrà presentar electrònicament, presencialment o presentar-lo en les oficines de 
correus seguint les formes de presentació indicades a la base sisena. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi a la recerca 
 
El premi a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats al present punt.  
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

a) Justificació i fonamentació del treball proposat Fins a 10 punts 

b) Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per corregir les 
desigualtats de gènere en l’entorn de la província de Barcelona 

Fins a 10 punts 

c) Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i 
d’actuació per a les polítiques d’igualtat i diversitat sexual i de 
gènere 

Fins a 10 punts 

d) Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a les 
condicions i recursos disponibles 

Fins a 10 punts 

e) Currículum de la persona sol·licitant. 
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica (segons 
dedicació horària), docència/ conferències/ xerrades (segons 
dedicació horària), investigació/ participació en grups de 
recerca, publicacions de llibres, estudis o articles, treball 
professional i experiència en relació amb les polítiques d’igualtat 
i diversitat sexual i de gènere i/o sobre el tema motiu de la 
recerca. 

Fins a 10 punts 

 
10. Quantia total del premi a atorgar i consignació pressupostària 

 
1. El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de 

SIS MIL EUROS (6.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària, 
G/60301/23110/48100 , del pressupost de l’exercici 2023.  
La despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 

2. No podrà atorgar-se el premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per import superior a l'esmentat. 
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11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en 
la present convocatòria serà l’Oficina de Polítiques d´Igualtat. 
 
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’OGS i que estarà format per les següents: 
a. Dues persones representants de la Diputació de Barcelona 
b. Tres persones expertes, externes a la Diputació de Barcelona 
 
El nomenament de l’òrgan col·legiat s’efectuarà per Decret de la presidenta delegada de 
l’Àrea d´Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
A les reunions de l’òrgan col·legiat assistirà una persona de l’Oficina de Polítiques d´Igualtat, 
sense veu ni vot, que exercirà les funcions de secretaria de l’òrgan. 
 
La finalitat de l’òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos, a fi 
d’atorgar el premi a la recerca d’aquesta convocatòria i formular la proposta de resolució. 
 
La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i per acord de 
la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les condicions 
mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris fixats a la 
base novena. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà la 
presidenta delegada de l’Àrea d´Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
12. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament del premi serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de 
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop resolt l’atorgament del premi, serà notificat a les persones interessades en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 
l’article 40 de la LPACAP.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
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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13. Acceptació del premi  
 

1. La persona beneficiària del premi, una vegada se li hagi comunicat l’acord de concessió, 
haurà d’acceptar-lo sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de 
la recepció de l’indicat acord. 
 

2. La persona beneficiària del premi a la recerca haurà de presentar un document 
d’acceptació del premi. Es podrà presentar electrònicament, presencialment o presentar-
lo en les oficines de correus seguint les formes de presentació indicades a la base 
sisena.  

 
3. En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa del premi en el 

termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre el premi que li han atorgat, 
la Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte 
que hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la 
puntuació total atorgada per l’òrgan d’avaluació a cadascuna de les propostes 
presentades per les persones concursants, sempre que, a judici d’aquest, el projecte 
reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència científica i acadèmica. 

 

14. Obligacions de la persona beneficiària  
 
Són obligacions de la persona beneficiària d’aquest premi, a més de les especificades a 
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 
 
1. Les persones perceptores del premi concedit per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

 
2. Les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. Les persones beneficiàries del premi estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb el premi concedit.  

 
4. Les persones beneficiàries estan obligades a adequar la seva activitat als principis ètics i 

a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 de l’OGS. 

 
15. Seguiment del projecte de recerca 

 
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del 

desenvolupament de la recerca guanyadora. 
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2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit el premi a la 
recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de 
la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats de la seva 
investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic, en 
una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquests resultats 
podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió de la recerca. 

 
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de 

l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió del premi. 
 

4. En el termini establert a la base tercera (període d’execució), la persona beneficiària 
lliurarà a la Diputació de Barcelona una còpia en suport electrònic del corresponent 
treball de recerca i un document de síntesi del mateix.  

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament de l’import del premi es realitzarà en dos terminis:  
 
a) el 40 % de l’import a l'atorgament i acceptació del premi. En el termini d’un mes a partir 

de la recepció de l’acord de concessió.  
b) el 60 % restant, el termini s’iniciarà el 2 de novembre de 2023 i finalitzarà el 31 de 

desembre de 2023, condicionat a la presentació del document final (treball de recerca i 
síntesi) que doni compte de la totalitat de la recerca i previ informe favorable de l’Oficina 
de Polítiques d’Igualtat. 

 
17. Mesures de garantia 
 
Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament del premi, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones 
beneficiàries. 
 
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat premiada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió del premi.  
 
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
20. No vinculació de les persones beneficiàries 
 
L’atorgament del premi no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
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21. Responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 
 
La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir 
coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del seu 
treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de 
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se. 
 
22. Propietat intel·lectual dels resultats de la recerca  
 
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, l’acceptació del premi per part de la persona 
autora de la recerca autoritza la divulgació de l’obra per part de la Diputació de Barcelona. 
La persona autora de la recerca cedeix a la Diputació de Barcelona, en exclusiva i fins a 
domini públic, els drets d’explotació dels resultats de la recerca i, en especial, els drets de 
reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, de tal manera que no es podrà 
publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta Diputació. 
La Diputació de Barcelona podrà gestionar lliurement la reproducció de l’obra a través 
de qualsevol mitjà de difusió o suport que consideri adient, entre d’altres al web de la 
Diputació de Barcelona o la publicació en suport paper o digital en cas que es consideri 
d’interès. 
 
23. Publicitat del premi concedit  
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
24. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació 
de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.  
 
25. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut el premi falsejant les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
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26. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
27. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió del 
premi a la recerca  en polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, per a l’any 2022, de la 
Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions 
legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió 
documental i d’arxiu. 
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
 
28. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 
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Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 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 24.06.2020), el text íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de 24 de novembre de 2022 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoca el premi a la recerca en polítiques de gènere, 
Francesca Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de 
polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat afectiva, sexual i de gènere a nivell 
municipal des d’una perspectiva innovadora, de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social.  
 
Codi convocatòria: 202220225120013743 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els formularis normalitzats de sol·licitud del premi es pot 
trobar a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui 
el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per 
realitzar l’activitat per la qual s’atorga el premi, i no estar afectada per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi que atorgui la Diputació de Barcelona 
a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, destinat a finançar  projectes que tinguin 
com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques innovadores d’igualtat de 
gènere i de diversitat sexual i de gènere i a dissenyar eines per a la seva aplicació als 
ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
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Quart. Quantia. 
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de sis 
mil euros (6.000,00 €). 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de desembre de 2022 i 
finalitzarà el 20 de gener de 2023.  
 
Sisè. Altres dades. 
 
El termini d’execució del premi serà des de la data de l’acceptació formal del premi, per part 
de la persona seleccionada com a beneficiària, i fins el 31 de desembre de 2023. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a 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 24.06.2020), en el benentès que en cas de 
discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
SIS MIL EUROS (6.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60301/23110/48100 del pressupost de l’exercici 2023. La despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Cinquè. APROVAR el formulari normalitzat de sol·licitud, que conté els annexes 1, 2 i 
3, i que s’adjunten com Annex III. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació de tràmits relatius a aquesta convocatòria a la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  




