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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022 

 
El 22 de desembre de 2022, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte 
de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Marc Verdaguer Montanyà (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), 
senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador 
(PSC-CP), senyor Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), senyores Lluïsa Moret Sabidó 
(PSC-CP) i 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: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Salvador 
Tovar Funes (Cs). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), els diputats senyors Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell 
(JUNTS), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Xavier Garcia Albiol (PP) i les 
diputades senyores Laura Pérez Castaño (ECG) i Maria Rosa Boladeras i Domingo 
(TxT). 
 
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.  
 
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 24 de novembre de 2022. 
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2. 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. 66/2022, de 21 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 290/2018-2B, 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 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0016094). 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 76/2022, de 30 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-F, 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 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. 2018/0018591). 

 
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. 15 de Barcelona, núm. 42/2022, de 4 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 411/2018-F, 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. 2018/0020218). 

 
5. 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. 297/2022, de 27 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
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Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà 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 (Exp. núm. 2020/0015978). 

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

la Sentència ferma núm. 2208/2022, de 9 de juny, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el procediment ordinari núm. 197/2020, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució núm. 546/2020, de 8 d’octubre, de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que havia estimat el dret del 
senyor XXX a accedir a «copia de todas las sentencias en que haya sido parte la 
Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria, en materia de 
Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, notificadas por 
los Juzgados contencioso administrativos de Barcelona, entre el día 1 de gener 
de 2020 y el día 31 de juliol de 2020», i havia requerit la corporació perquè li 
lliurés la documentació en el termini màxim d’un mes; resolució de la GAIP que 
la Sala anul·la (Exp. núm. 2020/0015896). 

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

la Sentència ferma núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el recurs d’apel·lació núm. 643/2021, interposat per la Fundació 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón contra la Sentència núm. 215/2021, de 28 de 
juny de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
en el procediment ordinari núm. 481/2019, relatiu a l’acord de la Junta de Govern 
de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar definitivament la liquidació 
econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la part recurrent per consolidar les actuacions relatives al projecte 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina 
e incidencia política en materia de liderazgo local”. La sentència admet la 
procedència de la totalitat de les despeses justificades per la Fundació en un 
total de 144.455,02 €, i declara al seu favor una liquidació per import de 
7.955,02 € (Exp. núm. 2021/0016683). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15003/2022, de 24 de 

novembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució de 20 de setembre de 2022 del Tribunal Econòmic Administratiu 
Central, dictada en el procediment acumulat 00/01566/2020 i 00/1568/2020, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, sobre 
rectificació de les autoliquidacions de l’IVA suportat derivades dels serveis 
postals contractats amb UNIPOST SAU (Exp. núm. 2022/0025956). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 

de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques 
corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria 
202220225120013423, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-2024 (Exp. núm. 2022/14853). 

 
10. Dictamen per qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar el Decret 

de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 15181/2022 de 28 de 
novembre, d’aprovació definitiva de la revocació parcial de 22.115,44 €, i de 
requeriment del reintegrament, per import de 2.682,84 €, en relació amb la 
subvenció de 48.581,50 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 
624/17) (Exp. núm. 2017/5916). 

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

assabentada de l’execució de la Sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la 
Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la 
l’acord núm. 380/19 adoptat per la Junta de Govern en sessió de  26 de 
setembre de 2019, en allò que es refereix a la liquidació del conveni 548/15, de 
22 de maig, admetent la procedència de totes les despeses justificades per la 
Fundación Ortega i Gasset-Gregorio Marañón, amb un total de 144.455,02 €, i 
autoritzar i disposar la despesa de 39.900 €, a favor de la Fundació a consignar 
en el compte del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 13 (Exp. núm. 2015/3514). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

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

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

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

tancament definitiu de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, per un import total de 338.145,64 € (Exp. núm. 
2015/0008808). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 
645.882,50 € (Exp. núm. 2021/0000864). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre diversos 
requeriments contra la resolució del procediment de concessió dels ajuts del 
Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments 
arqueològics locals amb valors patrimonials (Exp. núm. 2022/0002590). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.383,68 €, a l'Ajuntament de Callús, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0027878). 

 
17. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament 
de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Parcs infantils”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026834). 

 
18. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 112.000 €, a 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Inversió 
edificis municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0026835). 

 
19. ESPLUGUES 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 Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Expropiació Carrer de la Riba, 28-30 anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026644). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Gallifa, per  
a finançar l'actuació local “Inversions 2022-Casa de la Vila”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027817). 

 
21. MANLLEU. 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 Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “Reforma del teatre centre de Manlleu”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026898). 

 
22. MONISTROL DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 178.271,20 €, a 
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l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per a finançar l'actuació local 
“Urbanització zona de lleure Passeig de la Canaleta”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027128). 

 
23. SANT SADURNÍ D'ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Pavelló 
Ateneu: Pista hockey, mur i vial. Projecte 2022/2/ESPOR/1”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027299). 

 
24. SANT VICENÇ DELS HORTS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a finançar l'actuació local 
“Urbanització barri La Vinyala, 2a. fase (1a part)”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026893). 

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

acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.800 €, atorgat a 
l'Ajuntament de Matadepera, per a finançar l'actuació local “Adquisició llicències 
software”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011468). 

 
26. RODA DE TER. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, atorgat a 
l'Ajuntament de Roda de Ter, per a finançar l'actuació local “Obres d’urb. c/Verge 
del Sòl del Pont 1a fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018465). 

 
27. SANT SADURNÍ D’ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, 
atorgat a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per a finançar l'actuació local 
“Projecte asfaltat via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0024401). 

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

la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Tiana, per a finançar l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016246). 

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

la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Tiana, per a finançar l'actuació local “Projecte implantació millores 
informàtiques”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0016247). 
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Programa de Crèdit Local 
 
30. VILADECAVALLS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar la subvenció, dintre del Programa de Crèdit Local, per a 
subvencionar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a 
l’Ajuntament de Viladecavalls (Exp. núm. 2022/0016930). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, actualitzar el Tom I 

“Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0027692).  

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 

determinats espais de l’edifici situat al carrer de Sant Pere més Baix, núm. 7-9, 
de Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent aprovada per 
acord de la Junta de Govern núm. 441/2022, de 9 de juny de 2022, a favor de 
l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, la Bonne, amb efectes d’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2023 (Exp. núm. 2019/0005343). 

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

concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de l’immoble 
situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, conegut com l’antiga biblioteca de 
Pineda de Mar, per un període de dos anys (Exp. núm. 2018/0015472). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del 
Recinte Mundet”, amb un pressupost base de licitació de 16.087.239,30 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.378.320,25 €, resulta per un 
pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0003473). 

 
Tresoreria 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació del preu públic de la convocatòria extraordinària de tancament del 
“Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2022-2023 de 
l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2021/0000169). 

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

preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 
2023 (Exp. núm. 2022/0013454). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, formalitzat en data 20 de setembre de 2022 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l’accés a 
Puigmoltó i la rotonda de la C-32. TM de Sant Pere de Ribes” (Exp. núm. 
2021/1321). 

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

de conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Dosrius, per a la millora de la seguretat viària del camí MA-033 carretera de Can 
Pruna, al TM de Dosrius, d’acord amb les previsions contingudes al Pla Zonal de 
la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2022/22911). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Tiana, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millores d’accessibilitat i 
seguretat de la carretera BV-5008 entre Pk3+070 i PK3+170. TM Tiana” (Exp. 
núm. 2019/20445). 

 
40. 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 1: Occidental 
Vilafranca (Exp. núm. 2021/23825). 

 
41. 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 2: Occidental 
Manresa (Exp. núm. 2021/23825). 

 
42. 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 3: Occidental 
Martorell (Exp. núm. 2021/23825). 

 

43. 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 5: Oriental Nord 
(Exp. núm. 2021/23825). 
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44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera  
C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres 
del contracte (Exp. núm. 2020/15824). 

 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera  
BV-5207z entre els punts quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram 
de la carretera BV- 5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació 
de carreteres del contracte (Exp. núm. 2020/15824). 

 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera C-154 entre els punts 
quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del contracte (Exp. 
núm. 2020/7684). 

 

47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts 
quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de la carretera BV- 5207 
entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del 
contracte (Exp. núm. 2020/7684). 

 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 

48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació dels terminis d’execució i de justificació de l’ajut atorgat per 
22/X/331464, Restauració dels vitralls de l’església de la Puríssima de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en el marc del Programa sectorial de 
rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb 
valors patrimonials (Exp. núm. 2022/002477). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

Projecte d’Ordenació Forestal de les finques públiques El Bellver-Les Planes, 
l’Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners, al Parc Natural del Montseny, i elevar-
lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/0024253).  

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

resolució de la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-ramaderes, les 
d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i esportives i les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència - estalvi energètic, en l’àmbit de 
la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2023 (Exp. núm. 
2022/0008811).  

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

modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 705/2021) en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, 
per a la recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, per canvi d’imputació d’aplicació 
pressupostària (Exp. núm. 2021/0020548).  

 

52. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 706/2021)en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Montseny per a la 
recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/0020495).  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

pròrroga, per 4 anys a partir de la data de venciment del conveni de col·laboració 
vigent entre la Diputació de Barcelona i l’Administració General de l’Estat, a 
través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa - DGIPYME), per a l’establiment de Punts 
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), signat el 20 de desembre de 2018 (ref. reg. C 
1084/18) (Exp. núm. 2018/0014653). 

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

canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a les anualitats 2023 i 2024 del 
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conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, (ref. reg. C 175/2021) 
(Exp. núm. 2021/0002901). 

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

canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a l’anualitat 2023 de l’addenda 
al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT (Confederació 
Empresarial Comarcal de Terrassa), amb la incorporació de la Fundació Cecot 
Innovació, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa), a través dels Centres Locals de Serveis a les 
Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023, (ref. reg. C 176/21) (Exp. 
núm. 2020/0001276). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

recurs potestatiu de reposició interposat per l’Associació Cultural Acampada 
Jove, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat 
en sessió de 15 de setembre de 2022 (621/2022) publicat al BOPB de 20 de 
setembre de 2022, relatiu a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del 
sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la Diputació 
de Barcelona, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2022/11656). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Oficina del Pla Jove 
 
57. 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 
Finançament en l’àmbit de joventut i la revocació total de fons, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020 - 2023 (Exp. núm. 2020/0019039).  

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 

el recurs extraordinari de revisió interposat per l’Ajuntament de Parets del Vallès 
contra l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 28 d’octubre de 2021 
(A 615/2021), aprova la proposta de resolució del dit recurs i deixar sense efecte 
la revocació de l’ajut atorgat al dit Ajuntament, així com sol·licitar el dictamen 
preceptiu previ a la resolució del recurs extraordinari de revisió a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/0025225). 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 

59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Privada Llars 
Compartides contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9892). 

 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per l'Associació Trasplantats Cardíacs 
Corsnoussela contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9415). 

 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 
al·legacions presentades per l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia als acords 
adoptats per la Junta de Govern de 13 d’octubre de 2022, relatius a l’aprovació 
inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l'esmentada entitat, 
atorgada en el marc de la convocatòria número 202120205120012303, a favor 
d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2021, i aprovar definitivament la 
revocació total de la subvenció per un import de 2.849,29 € (Exp. núm. 
2021/0002193). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2022.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 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 
 

2.- 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. 66/2022, de 21 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 290/2018-2B, 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 
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contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0016094).- 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 ofici de 17 de 
setembre de 2018, va citar a la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2018-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
de la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de la millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret núm. 66/2022, de 21 de juny, pel 
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 judicial ferm núm. 66/2022, de 
21 de juny de 2022, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en 
el procediment abreujat núm. 290/2018-2B, 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 16 d’abril de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 76/2022, de 30 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-F, 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 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. 2018/0018591).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
76/2022, de 30 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. 397/2018-F interposat per la senyora XXX contra la 
Resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 

El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret núm. 76/2022, de 30 de 
setembre, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, ja ferm, ha 
posat fi a la via judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de 
Barcelona.   
 

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

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. 76/2022, de 30 de 
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setembre, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 397/2018-F, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el 
Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
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. 15 de Barcelona, núm. 42/2022, de 4 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 411/2018-F, 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. 2018/0020218).- 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. 15 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
42/2022, de 4 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. 411/2018-F, 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 contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel Decret núm. 42/2022, de 4 de juliol, 
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, ja ferm, ha posat fi a 
la via judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial ferm núm. 42/2022, de 4 
de juliol, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 386/2018-A, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en tenir per desistit al senyor XXX i declarar la terminació del procediment 
judicial, sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra el Decret de 12 
de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de  2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 
 
5.- 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. 297/2022, de 27 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra la 
resolució 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 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 (Exp. núm. 2020/0015978).- 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. 
297/2022, de 27 de juliol, recaiguda en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, ha 
desestimat la demanda interposada 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. 
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El senyor XXX reclama un import de 5.186,22 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 desestima la demanda en considerar que la naturalesa del premi per anys de 
serveis prestats reclamat és retributiva i no té cobertura en una norma legal d’abast 
general relativa a la remuneració dels funcionaris de l’Administració local. No 
s’imposen les costes processals al recurrent. 
 
La fermesa d’aquesta sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
s’ha declarat per diligència d’ordenació de 9 de novembre 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. 297/2022, de 
27 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 397/2018-B, favorable als interessos de la Diputació ja que 
desestima la demanda interposada 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. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma núm. 2208/2022, de 9 de juny, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el procediment ordinari núm. 197/2020, interposat per la Diputació de 
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Barcelona contra la Resolució núm. 546/2020, de 8 d’octubre, de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que havia estimat el dret del 
senyor XXX a accedir a «copia de todas las sentencias en que haya sido parte la 
Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria, en materia de 
Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, notificadas por 
los Juzgados contencioso administrativos de Barcelona, entre el día 1 de enero 
de 2020 y el día 31 de julio de 2020», i havia requerit la corporació perquè li 
lliurés la documentació en el termini màxim d’un mes; resolució de la GAIP que 
la Sala anul·la (Exp. núm. 2020/0015896).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(Secció Cinquena), mitjançant Sentència núm. 2208/2022, de 9 de juny, recaiguda en 
el procediment ordinari núm. 197/2020, ha estimat el recurs formulat per la Diputació 
de Barcelona contra la Resolució núm. 546/2020, de 8 d’octubre, de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que havia estimat el dret del 
senyor XXX a accedir a «copia de todas las sentencias en que haya sido parte la 
Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria, en materia de 
Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, notificadas por los 
Juzgados contencioso administrativos de Barcelona, entre el día 01/01/2020 y el día 
31/07/2020», i havia requerit la corporació perquè li lliurés la documentació en el 
termini màxim d’un mes. 
 
La sentència acull la tesi de la corporació, i que ja havia estat exposada i acollida per 
la pròpia Sala en la Sentència núm. 2208/2022, de 28 de març, dictada en el 
procediment 25/2020, en el sentit que, per accedir a la informació sol·licitada, ja 
existeix una font d’informació pública específica legalment prevista per al tractament, 
publicació i difusió de les resolucions judicials (CENDOJ), a més de poder trobar-se en 
altres bases de dades. 
 
Afegeix que facilitar aquella informació comportaria una tasca complexa de dissociació 
i anonimització de dades personals i de preparació de documentació, que l’assimilen a 
una tasca de quasi reelaboració, que és precisament un dels límits del dret d’accés. 
Per tot això, considera que la sol·licitud es desproporcionada i està formulada en 
termes massa genèrics, per la qual cosa estima el recurs i anul·la la resolució de la 
GAIP impugnada, sense imposició de costes. 
 
La Sentència ha esdevingut ferma. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
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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. 2208/2022, de 
9 de juny, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Secció Cinquena), en el procediment ordinari núm. 197/2020, interposat 
per la Diputació de Barcelona contra la Resolució núm. 546/2020, de 8 d’octubre, de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que havia estimat el 
dret del senyor XXX a accedir a «copia de todas las sentencias en que haya sido parte 
la Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria, en materia de 
Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, notificadas por los 
Juzgados contencioso administrativos de Barcelona, entre el día 01/01/2020 y el día 
31/07/2020», i havia requerit la corporació perquè li lliurés la documentació en el 
termini màxim d’un mes; resolució de la GAIP que la Sala anul·la. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena).” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el recurs d’apel·lació núm. 643/2021, interposat per la Fundació 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón contra la Sentència núm. 215/2021, de 28 de 
juny de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
en el procediment ordinari núm. 481/2019, relatiu a l’acord de la Junta de Govern 
de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar definitivament la liquidació 
econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la part recurrent per consolidar les actuacions relatives al projecte 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina 
e incidencia política en materia de liderazgo local”. La sentència admet la 
procedència de la totalitat de les despeses justificades per la Fundació en un 
total de 144.455,02 €, i declara al seu favor una liquidació per import de 
7.955,02 € (Exp. núm. 2021/0016683).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
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“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per Sentència núm. 2943/2022, de 27 
de juliol, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 643/2021, ha estimat el recurs 
interposat per la FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN (la 
Fundació) contra la Sentència núm. 215/2021, de 28 de juny de 2021, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 
481/2019-A, relatiu a l’Acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019, pel 
qual es va aprovar definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la part recurrent per consolidar les 
actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”. 
 
La sentència estima el recurs d’apel·lació amb base als següents extrems de fet: 
 

- El 19 i 22 de maig de 2015, la Diputació de Barcelona i la Fundació van 
subscriure un conveni per a la realització d’actuacions relatives al projecte 
Enfortiment de les capacitats dels governs locals d’Amèrica Llatina i incidència 
política en matèria de lideratge local; 

 
- La clàusula vuitena del conveni definia el marc jurídic aplicable, consistent en els 

seus propis pactes, així com la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local el text refós de la Llei municipal i del 
règim local de Catalunya (DLeg 2/2003), el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de Catalunya (D 179/1995), i a la resta de l’ordenament aplicable; 

 
- El 2 de març de 2017, la Diputació de Barcelona va elaborar una memòria 

tècnica, d’acord amb la qual la Fundació assumia la contractació de dos experts 
mitjançant un contracte de col·laboració acadèmica; 

 
- Tot seguit es va suscitar una controvèrsia vers la despesa de 39.000 euros, 

corresponent a la contractació del senyor XXX, ja que la consultora DELOITTE, 
en un primer informe, va considerar que no era conforme amb la legislació de 
contractes del sector públic, per haver excedit el límit quantitatiu dels contractes 
menors; 

 
- Tanmateix, DELOITTE va emetre un segon informe, el 21 de juny de 2017, 

manifestant que la Fundació havia facilitat evidències al compliment de la finalitat 
establerta a la Llei de contractes del sector públic quant a la contractació del 
senyor XXX d’acord amb una oferta d’ocupació, en què van concórrer quatre 
candidatures, que van ser valorades, adjudicant-se el contracte al perfil més 
adequat; 

 
- La Intervenció de la Diputació de Barcelona va informar, el 21 de juny de 2017, 

que la Fundació hauria d’haver demanat tres pressupostos i, en no fer-ho, la 
despesa no era elegible.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Tot seguit, la sentència exposa que: 
 

- El conveni, amb caràcter general, és una tècnica de caràcter voluntari i 
cooperatiu, en el que les parts ostenten una posició d’igualtat jurídica, no de 
jerarquia, en el qual l’administració no pot exercir prerrogatives ni potestats 
coercitives, tret que el conveni instrumenti una subvenció; 

 
- En aquest cas concret, la Diputació i la Fundació van pactar en el conveni 

diverses prestacions d’interès mutu, establint obligacions per a les dues parts, un 
sistema que no és propi de les subvencions, que comporta un lliurament de fons 
públics sense contraprestació directa per part de l’ens subvencionat; 

 
- No existeix una relació jeràrquica que permeti exercir una funció de control o 

fiscalització, ni tampoc el conveni inclou una potestat de control de la Diputació 
vers la justificació dels procediments de contractació; 

 
- No es discuteix que el servei objecte del contracte es va prestar a satisfacció de 

la Diputació. 
 

Finalment, la sentència conclou que es podria qüestionar el procediment de 
contractació de col·laboradors de la Fundació, tenint en compte les seves instruccions 
internes de contractació, però tal consideració no autoritzava a la Diputació l’exercici 
d’una potestat de control sobre la Fundació, sense previsió en el conveni.  
 
Així les coses, la sentència admet la procedència de la totalitat de les despeses 
justificades per la Fundació en un total de 144.455,02 euros, i declara al seu favor una 
liquidació per import de 7.955,02 euros. 
 
Aquesta sentència és ferma per diligència d’ordenació d’11 de novembre de 2022, 
sense imposició de costes, i en correspon l’execució al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.i) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma núm. 2943/2022, de 
27 de juliol de 2022, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciosa administrativa, Secció Cinquena, en el recurs d’apel·lació núm. 643/2021, 
interposat per la FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN contra la 
Sentència núm. 215/2021, de 28 de juny de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 481/2019, relatiu 
a l’Acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar 
definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la part recurrent per consolidar les actuacions relatives al 
projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América 
Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”. La sentència admet la 
procedència de la totalitat de les despeses justificades per la Fundació en un total de 
144.455,02 euros, i declara al seu favor una liquidació per import de 7.955,02 euros. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15003/2022, de 24 de 
novembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució de 20 de setembre de 2022 del Tribunal Econòmic Administratiu 
Central, dictada en el procediment acumulat 00/01566/2020 i 00/1568/2020, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, sobre 
rectificació de les autoliquidacions de l’IVA suportat derivades dels serveis 
postals contractats amb UNIPOST SAU (Exp. núm. 2022/0025956).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Hechos 
 
1. La Diputación de Barcelona (DIBA), así como su Organismo de Gestión Tributaria 
(ORGT), adjudicaron conjuntamente a la mercantil UNIPOST SAU el contrato de 
prestación de servicios postales para las anualidades de 2011, 2012, 2013 y 2014; 
periodo durante el cual tanto la DIBA como el ORGT soportaron el IVA derivado de la 
prestación de los mencionados servicios postales. 
 
2. Así mismo, se entendía que la prestación de servicios y las entregas de bienes 
necesarios que constituyen el servicio postal universal se encuentran exentos de IVA 
en virtud del artículo 132.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2006, traspuesta a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA (Ley del 
IVA), concretamente en el artículo 20.U.1º. 
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3. Por eso, y por lo que respecta al ámbito de la DIBA, el 1 de diciembre de 2018 se 
presentan ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) dos 
solicitudes de devolución de ingresos indebidos (cuotas de IVA indebidamente 
repercutidas) en función de los motivos de impugnación: a) La correspondiente a los 
meses de enero a octubre de 2011, que ascienden a 30.576,72 euros; y b) La 
correspondiente a noviembre y diciembre de 2011 y los ejercicios 2012, 2013 y 2014, 
que en total suman 70.058,12 euros. 
 
El 30 de enero de 2020 se notifica una primera resolución de la AEAT de la misma 
fecha, que desestima la solicitud correspondiente a los meses de enero a octubre de 
2011, porque las considera como prescritas. El 31 de enero de 2020 se notifica una 
segunda resolución de la AEAT de la misma fecha, que desestima la otra solicitud 
porque considera que no resulta aplicable la exención alegada. 
 
4. Las solicitudes de devolución presentadas por el ORGT por los mismos conceptos 
de cuotas de IVA repercutidas indebidamente por la prestación de servicios postales –
aunque por importes notablemente superiores teniendo en cuenta el mayor volumen 
de operaciones-, también se resuelven de forma desestimatoria por la AEAT. 
 
5. Ante ello, por Decreto de la Presidencia núm. 1603, de 25 de febrero de 2020, se 
resuelve interponer sendas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC), y encargar al ORGT (organismo que 
también interponía reclamación por sus solicitudes de devolución) la dirección técnica 
de la propia corporación para el ejercicio de las acciones mencionadas, facultando al 
gerente del ORGT para la firma de los respectivos escritos de interposición, así como 
del resto de documentos necesarios para la tramitación de los procedimientos. 
 
6. En relación al ámbito de actuación del ORGT, el TEAC, mediante Resolución de 20 
de octubre de 2021, estima la reclamación al considerar que los servicios postales 
prestados por UNIPOST SAU quedan amparados por la exención prevista en el 
artículo 20.U.1º de la Ley del IVA, puesto que los servicios tienen como finalidad 
contribuir al buen funcionamiento del sistema tributario local, teniendo como 
destinatarios a todos los obligados tributarios, sin que se busque satisfacer otras 
necesidades diferentes a la propia actividad pública que tiene encomendada.  
 
7. En cuanto a la DIBA, el 27 de febrero de 2020 se presentan sendas reclamaciones 
económico-administrativas (la nº 00/01566/2020, y la nº 00/1568/2020) ante el TEAC, 
para que sean tramitadas y resueltas de forma acumulada, trámite que el TEAC hace 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2022, notificada a la DIBA el 29 de 
septiembre. 
 
Sobre la primera reclamación –correspondiente al período de enero a octubre del 
ejercicio 2011-, el TEAC considera que las autoliquidaciones de este período estaban 
ya prescritas en la fecha en que se presentó la solicitud de devolución por parte de la 
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DIBA, y que la presentación del modelo anual de IVA 390 del ejercicio 2011 no tenía 
efectos interruptivos de la prescripción. 
 
Respecto a la segunda, donde entra en el fondo del asunto en sentido contrario al 
resuelto en el caso del ORGT en la Resolución de 20 de octubre de 2021, considera 
en cambio que los servicios postales prestados por UNIPOST SAU por cuenta de la 
DIBA no quedan amparados por la exención del artículo 20.U.1º de la Ley del IVA, 
puesto que la mercantil contratista ha actuado como un proveedor de servicios que 
integran el servicio postal universal, según argumenta, con unas condiciones 
negociadas individualmente, supuesto que no cabría en dicha exención. 
 
Fundamentos de Derecho 
 
1. El artículo 68.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dispone que las entidades locales tienen la obligación de ejercer 
acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. En el mismo sentido, 
el artículo 175.1 del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril. 
 
2. El Servicio de Assessoria Jurídica de la Dirección de Servicios Jurídicos de la 
Secretaría General de esta Diputación ha emitido, de acuerdo con el artículo 54.3 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 28 de abril, un informe según el 
cual, dado que las condiciones de prestación de los servicios postales por parte de 
UNIPOST SAU eran las mismas tanto para el ámbito de actuación del ORGT como 
para el de DIBA, considera que la contradicción manifiesta entre las dos resoluciones 
del TEAC para un mismo supuesto de hecho comporta un grave perjuicio para los 
intereses corporativos, y justifica la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 20 de septiembre de 2022, 
solicitando la anulación de la resolución y la consiguiente devolución a cargo de la 
AEAT de la cantidad total de 100.634,84 euros.  
 
3. La adopción de esta resolución es competencia de la Presidencia de acuerdo con el 
apartado de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprobada por 
Decreto de la Presidencia núm. 1388/22, de 14 de febrero, publicado en el BOPB de 
16.02.2022. 
 
De acuerdo con el Decreto de la Presidencia núm. 8966, de 23 de julio de 2019, sobre 
delegación de firma de la Presidencia en favor de la Ilma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
Diputada adjunta de Presidencia, la cual no altera la competencia del órgano 
delegante. 
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En virtud de todo ello, se propone la adopción de la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
INTERPONER recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 20 de 
septiembre de 2022 del Tribunal Económico-Administrativo Central, dictada en el 
procedimiento acumulado 00/01566/2020 i 00/1568/2020, ante la Sala Contenciosa- 
Administrativa de la Audiencia Nacional, sobre rectificación de las autoliquidaciones del 
IVA soportado derivadas de los servicios postales contratados con UNIPOST SAU.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
relació de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions 
econòmiques corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria 
202220225120013423, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-2024 (Exp. núm. 2022/14853).- 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: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 
2022, va aprovar la convocatòria 202220225120013423 que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la 
Ciutadania Global any 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i 
altres (AJG 497/22), per un import màxim de UN MILIÓ (1.000.000) EUR. 
 
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 de la LGS, a l’article 19.2 
de l’Ordenança, i a l’article 6 del Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es 
regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la 
resta d’ajuts públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019) així com a 
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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 19 de juliol de 2022 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número de referència BDNS 639321 per la convocatòria de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-2024. 
 
Vist que, en data 15 de novembre de 2022, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, com a òrgan instructor, emet l’Informe d’Instrucció de la 
convocatòria amb els documents annexos 1 a 6, els quals consten en l’expedient. 
 
Vist que d’acord l’establert a la Base Específica 12 de l’esmentada convocatòria, en 
data 14 de novembre de 2022, es reuneixen els membres de l’òrgan col·legiat, 
vàlidament constituït de conformitat amb l’establert a l’art. 22.3 de l’Ordenança general 
de subvencions, per tal de valorar i, si s’escau validar, la proposta de concessió de les 
subvencions corresponent a aquesta convocatòria elaborada per l’òrgan instructor. 
 
Un cop validada, part de l’òrgan col·legiat, la proposta de concessió i desestimació en 
relació amb les sol·licituds presentades, es requereix la documentació legal 
corresponent a les entitats proposades per a l’atorgament de conformitat amb la Base 
Específica 6 de la convocatòria. 
 
En data 2 de desembre 2022 un cop presentada la documentació legal per les entitats 
requerides i analitzada aquesta, l’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta 
de l’òrgan col·legiat, emet informe proposta de resolució amb els documents annexos 
1 a 6, de conformitat amb l’article 24.4 de la LGS, el qual consta en l’expedient. 
 
L’òrgan instructor informa que, de la documentació que obra en poder de l’òrgan 
instructor es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir a les 
subvencions, i per tant les sol·licituds per a les quals es proposa atorgament de la 
subvenció per puntuació més alta i suficiència de crèdit definitivament són les que 
consten a l’annex 1 d’aquest informe. 
 
Concretament, es comptabilitzen un total de 67 sol·licituds de propostes de projectes 
presentats a la convocatòria. Es proposen per a selecció catorze (14) projectes; vint 
(20) projectes es desestimen per insuficiència de crèdit; dotze (12) projectes es 
desestimen per no superar la puntuació mínima establerta; i vint-i-un (21) projectes es 
desestimen per incompliment dels requisits establerts a la convocatòria.  
 
Els imports de les catorze subvencions proposades per atorgament sumen 999.269,59 
euros d’1.000.000 euros amb els quals està dotada la convocatòria. Per tant, el crèdit 
sobrant no és suficient per subvencionar un quinzè projecte.  
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Vist que de conformitat amb la base 48.4 de les Bases d’execució del pressupost 
2022, la imputació pressupostària de totes les despeses pluriennals s’ajustarà al ritme 
previst en l’execució de la despesa, i a la vista dels termini de l’execució dels 14 
projectes seleccionats, s’estableix una nova distribució pressupostària per anualitats 
comportant la reducció de l’autorització de despesa per l’any 2023 i 2024. 

 
La proposta de resolució de l’òrgan instructor de data 2 de desembre 2022, a la vista 
de l’expedient i de l’acta de l’òrgan col·legiat, s’eleva a aprovació mitjançant el present 
acte. 

 
Vist el que disposa l’article 23 i següents de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 
i següent de l’Ordenança general de subvencions. 

 
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 el Reial Decret 
130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de 
subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics (publicat al BOE 
núm. 77 de 30 de març de 2019) així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de 
desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, en els 
articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, en l’article 240 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i en els articles 5 i 118 a 
129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Vist el punt 3.3 lletra b) de 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, correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la 
Presidència. 
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G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2024. 

 
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
El pagament de les subvencions atorgades en la convocatòria 202220225120013423 
es farà de conformitat amb el disposat a la Base Específica 17 de la convocatòria i les 
despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini i 
forma establertes en la Base Específica 20 (AJG 497/22). 
 
Quart.  INFORMAR dels punts següents: 
 

- D'acord amb la Base Específica 14 de la convocatòria, els beneficiaris hauran 
d’acceptar la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies 
hàbils a partir de la publicació de l’acord al BOPB. 

 
- D’acord amb l’art. 44 de l’Ordenança general de subvencions i l’art 190 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb la Base Específica 17 de la 
convocatòria, no s’autoritzarà el pagament de cap subvenció al beneficiari que 
no hagi presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a 
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat. 

 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
10.- Dictamen per qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 15181/2022 de 28 de 
novembre, d’aprovació definitiva de la revocació parcial de 22.115,44 €, i de 
requeriment del reintegrament, per import de 2.682,84 €, en relació amb la 
subvenció de 48.581,50 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17) 
(Exp. núm. 2017/5916).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 28 de novembre de 2022, ha 
dictat, per raons d’urgència, el decret núm. 15181 relatiu a l’aprovació definitiva de la 
revocació parcial de 22.115,44 euros, i de requeriment del reintegrament per import de 
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2.682,84 euros, en relació amb la subvenció de 48.581,50 euros atorgada a la 
Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al 
projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133, que literalment és com segueix: 
 

“DECRET 
 

Aprovar, definitivament, la revocació parcial de 22.115,44 euros, i requerir el 
reintegrament per import de 2.682,84 euros, en relació amb la subvenció de 48.581,50 
euros atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 
(ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en el marc de la 
convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17) ((Exp. 2017/5916) 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als objectius 
estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona fomenta 
diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes 
d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) desenvolupades per entitats sense 
ànim de lucre, universitats i agrupacions d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació 
de Barcelona. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de juny de 
2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 201720175120009133, que 
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació 
per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 432/17) i 
amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la convocatòria 
201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al 
Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí (en endavant ACAPS) va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-VUIT 
MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (48.581,50). 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos entre 
l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar dins de 
l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la sol·licitud. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
El termini d’execució establert a la sol·licitud d’ACAPS, i aprovat mitjançant l’acord de la 
Junta de Govern 624/17, era de l’1 d’octubre de 2017 al 30 setembre de 2019.  
 
Posteriorment i per acord de la Junta de Govern 523/19 de 31 d’octubre, es va aprovar una 
modificació del termini d’execució establint-se un nou termini que es va iniciar el 30 de 
desembre de 2017 i va finalitzar el 29 de desembre de 2019.  
 
La Base Específica 18 de la convocatòria va disposar que les subvencions atorgades havien 
de justificar-se amb informe final que havia de presentar-se en el termini de tres mesos des 
de la finalització del projecte i no més tard del 31 de març del 2020. 
 
No obstant, per resolució 6275 de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 29 de juny 
de 2020, es va prorrogar fins al 31 de juliol de 2020 el termini de justificació, fixant com a 
nou període de justificació del 30 de desembre de 2019 al 31 de juliol de 2020. 
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 60% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a l’acceptació 
expressa de la subvenció i anava a càrrec del pressupost 2017 d’aquesta corporació. En 
conseqüència, en data 28 de desembre de 2017 es va efectuar el primer pagament a 
l’entitat per valor de 29.148,90 euros. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, 
s’establia que el segon pagament per import de 14.574,45 euros a càrrec del pressupost 
2018 d’aquesta corporació, del 30%, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la 
justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. L’últim pagament del 10%, 4.858,15 
euros, es va reservar com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
Tal com consta a l’acord de revocació inicial (AJG 711/2021), ACAPS en data 30 de maig de 
2018 va informar per correu electrònic a l’oficina gestora de la subvenció, que dins de la 
subvenció tenia previst contractar a l’Associació NOVACT per l’execució de dos conceptes: 
per la coordinació amb un pressupost d’11.000 euros i per la realització de dos informes per 
9.000 euros. També consta al citat acord que, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
va informar que d’acord a la base especifica 16.4 de la convocatòria que regulava la 
subvenció atorgada i a la normativa que regula les subvencions, si la quantia era superior a 
la prevista a la Llei de contractes del sector públic per a un contracte menor, s’haurien de 
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contractació de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials 
característiques no hi hagués en el mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o 
subministrin. L’elecció entre les ofertes presentades s’havia d’aportar en la justificació. 
També es va informar a ACAPS que la convocatòria de subvencions no autoritzava la 
subcontractació i que les despeses considerades subcontractacions no serien elegibles. 
 
En data 27 de febrer de 2019 l’entitat va presentar la justificació parcial i, un cop revisada es 
va comprovar que incloïa una factura a nom de NOVACT per import de 9.000 euros 
(despesa número 22 del compte justificatiu parcial) per elaboració d’estudi. El centre gestor 
va considerar que l’informe parcial no reunia els requisits per ser aprovat i per tant no 
permetia que es pogués tramitar el segon pagament de la subvenció per un import 
de14.574,45 euros, corresponent al 30% de la subvenció. 
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ACAPS en data 31 de juliol de 2020, dins de termini, va presentar la justificació final del 
projecte subvencionat, la qual va incloure la justificació tècnica i econòmica de la totalitat de 
la subvenció en tant l’informe parcial no havia estat aprovat.   
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament rebuda i revisada la documentació justificativa 
final, així com la documentació presentada en resposta al requeriment adreçat a l’entitat en 
data 19 de març de 2021, en data 23 de novembre de 2021 elabora informe proposta de 
revocació parcial de la subvenció atorgada, ja que conclou que un cop revisada tota la 
documentació aportada considera que s’han complert els objectius previstos en el projecte, 
però que les despeses que tenen com a creditor a NOVACT no compleixen els requisits 
establerts a les bases. Es tracta de dos despeses imputades a la partida de serveis externs 
de la Diputació de Barcelona (factura 109 i 110) que no són elegibles, ja que contravenen 
l’article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el qual disposa 
que únicament es podrà subcontractar, totalment o parcialment, l’activitat subvencionada 
quan estigui previst a la normativa de la subvenció i que a més no es van demanar les tres 
ofertes tal i como disposa la Base 16.4 de la convocatòria. 
 
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 9 de desembre de 2021 
mitjançant acord núm. 711/21 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, es va aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 22.115,44 euros en relació amb la subvenció 
de 48.581,50 euros atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en el marc de la 
convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17), i es va atorgar a l’entitat un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per 
tal que presentés les al·legacions i altres elements de prova que considerés oportunes. Tot 
indicant que transcorregut aquest termini d’audiència, si l’entitat no presentava cap 
al·legació, es procediria a tramitar la revocació definitiva i a requerir el reintegrament 
s’escau. 
 
En data 25 de desembre de 2021 es va notificar a ACAPS l’esmentat acord núm. 711/21.  
 
El dia 17 de gener de 2022, dins del termini d’audiència, l’entitat beneficiaria de la subvenció 
va entrar per seu electrònica escrit al·legacions.  
 
Els documents presentats són: Escrit d’al·legacions, annex 1 i 2 amb el termes de referència 
de tasques específiques de suport tècnic, annex 3 i 4 amb les propostes de NOVACT, i 
annex 5 i 6 contractes signats amb NOVACT, així com enllaç 1 i 2 de la pàgina web 
d’ACAPS on s’havien publicat el termes de referència.  
 
En contestació a l’esmentat escrit d’al·legacions en data 22 de novembre de 2022 s’emet 
informe de resposta a les al·legacions, proposant la seva desestimació, i la revocació 
definitiva dels 22.115,44 euros.  
 
I. ANÀLISI TÈCNICA DE LES AL·LEGACIONS 
 
L’entitat ACAPS, en el seu escrit de data 17 de gener de 2022, formula dues al·legacions, la 
valoració tècnica de les quals és la següent: 
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 L’entitat ACAPS al·lega que les tasques desenvolupades per NOVACT (factura 109 i 
100) en el sí del projecte subvencionat es tracten d’un servei tècnic contractat per 
ACAPS i no d’una subcontractació. 

 
ACAPS considera que és una contractació externa ja que es van realitzar un termes de 
referència, amb tasques específiques de suport tècnic, els quals varen ser publicats a la 
pàgina web de l’entitat i, desprès de rebre les ofertes, varen signar un contracte amb 
NOVACT. També al·lega, ACAPS, que considerar que es tracta d’una subcontractació 
utilitzant un criteri quantitatiu (el 40% de la subvenció ha estat executada per NOVACT, el 
que representa 6 de les 10 activitats previstes del projecte) és un criteri que no ve recollit en 
cap text legal i que a més l’article 29 de la LGS es un article totalment interpretatiu, que 
produeix inseguretat jurídica, i que en cap cas es pot utilitzar en perjudici d’ACAPS. 
 
En relació amb aquesta al·legació val a dir que, com a principi general, l’obligació d’executar 
les activitats del projecte és d‘ACAPS, única beneficaria de la subvenció. Segons indica 
l’article 4 del Estatus d’ACAPS, una de les seves finalitats és “Promoure accions de 
cooperació, desenvolupament i sensibilització envers la causa sahrauí” i pel compliment de 
les seves finalitat ACAPS realitzarà, les següents activitats (Article 5 dels Estatus): 
 
1. Promoure i desenvolupar projectes d’assistència humanitària i programes de cooperació 

amb el poble sahrauí. 
2. Promocionar l’estudi sobres les qüestions relatives amb el Sàhara Occidental i la seva 

població. 
3. Coordinació plena amb les autoritats de la República Àrab Sahrauí Democràtica 

mitjançant els seus representants de la Delegació del Front Polisario a Catalunya. 
4. Desenvolupar iniciatives que afavoreixin l’intercanvi cultural, polític, econòmic i social 

entre el poble sahrauí el poble català. 
 
No obstant, i segons la informació aportada per l’entitat durant la justificació, ha estat 
NOVACT qui ha desenvolupat gran part de les activitats previstes en el marc del projecte, 
les quals han estat: 
 
1er any. Es correspon a la factura 110, per un import de 9.000 €: 
 
1) Produir l’informe “Els tentacles de l’ocupació en castellà”  
2) Produir 9 fitxes sobre empreses que contribueixen a l’espoli dels recursos naturals al 

Sàhara Occidental en català, castellà i anglès  
 
2on any. Es corresponen a la factura 109, per un import de 11.000 €: 
 
1) Produir dues càpsules audiovisuals i 6 infografies basades en les principals evidències i 

resultats de l’informe Els tentacles de l’ocupació. 
2) Coordinar una campanya d’incidència política i sensibilització en el marc del debat al 

Parlament europeu sobre l’acord de pesca Marroc- UE que inclou les aigües del Sàhara 
Occidental. 

3) Fer un resum executiu en català, castellà i anglès de l’informe “Els tentacles de 
l’Ocupació  

4) Presentar l’informe a Nacions Unides.  
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5) Identificar les empreses que participen en l’espoli dels recursos naturals al Sàhara 
Occidental en els sectors dels àrids, fosfats, turisme i energies renovables. 

6) Realitzar fitxes de les principals empreses identificades. 
7) Realitzar un briefing paper de comparativa entre la situació de l’espoli de recursos 

naturals al Sàhara i Palestina. 
 
Es conclou que el conjunt de tasques contractades a NOVACT representen a la finalització 
del projecte un 40% de la subvenció de la Diputació de Barcelona i 6 de les 10 activitats 
previstes al projecte. El contingut d’aquestes tasques són activitats que encaixen amb 
l’objecte social d’ACAPS i van més enllà del suport tècnic per l’elaboració de la investigació. 
La valoració tècnica té en compte que s’encarreguen a una mateixa entitat activitats de 
naturalesa diversa que responen a diferents objectius de la convocatòria de subvencions 
(base 2), com són la recerca (elaboració d’informe i fitxes), la sensibilització (càpsules 
audiovisuals) i la incidència (viatge a Ginebra i entrevistes amb organismes multilaterals). En 
parlar de percentatge o nombre d’activitats és fa en relació amb aquests elements 
qualitatius que tenen en compte el tipus d’activitats i que fan que es consideri que s’ha 
subcontractat l’execució d'una part rellevant del contingut del projecte subvencionat a 
ACAPS. 
  

 En segon lloc, ACAPS al·lega la seva discrepància amb l‘import de les dues factures de 
NOVACT, al respecte de si el seu import superava o no l’import del contracte menor, en 
relació amb l’obligació de sol·licitar un mínim de tres ofertes. 

 
Sobre la base dels TDRs aportats per ACAPS a les al·legacions (annexos 1 i 2 de l’escrit 
d’al·legacions), ACAPS hauria d’haver sol·licitat 3 ofertes a diferents proveïdors en el 
moment de publicitar els TDRs, si considerava que aquesta concertació de serveis era una 
externalització i no una subcontractació, per complir amb a la base 16.4 de la convocatòria 
201720175120009133. 
 
Els TdR es van publicar al web de l’entitat però la revocació al·legava “no complir-se tampoc 
amb el requisit de sol·licitud de 3 ofertes de diferents proveïdors i no justificar-se cap de les 
circumstàncies que permetrien excepcionar aquest requisit en tant el contracte no és 
anterior a l’atorgament de la subvenció i no s’acredita que no hi hagi un nombre suficient 
d’entitats que prestin el servei.”  

 
L’entitat aporta juntament amb les al·legacions, les ofertes de NOVACT que van rebre, 
annex 3 i 4 de l’escrit d’al·legacions, però no s’aporta cap informe on s’expliqui com va ser el 
procés, quantes propostes es van rebre, quins criteris es van fer servir, etc. Cal fer constar 
que les propostes presentades per l’entitat NOVACT, no inclouen el pressupost de les 
tasques a realitzar. Per tant, de considerar ACAPS que era una externalització, tampoc va 
complir amb l’establert a la base 16.4 esmentada. 
 
II. ANÀLISI JURÍDICA DE LES AL·LEGACIONS 
 
1) Respecte a la primera valoració cal mencionar que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS) en el seu article 14 estableix que el beneficiari té, entre 
d’altres, l’obligació d’executar el projecte i de realitzar l’activitat subvencionada. Per la seva 
part el Reglament de la LGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), 
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regula en l’article 68.1 que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal 
del beneficiari. 
 
Per tant, com a principi general, l’obligació d’executar les activitats del projecte és d‘ACAPS, 
única beneficaria de la subvenció. 
 
L’article 29.2 de la LGS, permet que es subcontracti l’activitat objecte de la subvenció si 
aquesta possibilitat es preveu, en aquest cas, a les bases de la convocatòria. Tanmateix, les 
bases de la convocatòria de subvencions, en el marc de les quals es va atorgar aquest ajut 
a ACAPS, no preveien la possibilitat de subcontractar (convocatòria 201720175120009133). 
 
Per subcontractació cal entendre, segons l’article 29.1 de la LGS “Als efectes d'aquesta Llei, 
s'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial 
de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la 
contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si 
mateix de l'activitat subvencionada”. 
 
J.R. Lillo Jara, en la seva tesi doctoral “Aspectos jurídico-financieros en los gastos 
subvencionables” considera que, a efectes de valorar la realització “per sí mateix” de 
l‘activitat subvencionada per part del beneficiari, cal acudir a la valoració del seu objecte 
social, tal com ha analitzat el centre gestor en l’informe de data 22 de novembre de 2022. 
Així, citant Collado Beneyto P.J., Comentario a la Ley General de Subvenciones y a su 
Reglamento, Ed. Tirant lo Blanch, 2009, que l’article 29.1 LGS opina el Sr. Lillo Jara: “[...] el 
recurso al objeto social o actividad del beneficiario para delimitar el alcance de la 
subcontratación ha sido puesto de manifiesto por un sector doctrinal, [...] para impedir que el 
beneficiario se convierta en un mero intermediario, “contratando con terceros lo que 
constituye su actividad normal” [...]” 
 
També convé citar, com a referència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la 
guia de l‘AECID d’aplicació de les seves “Normas de gestión, seguimiento y justificación de 
convenios y proyectos de ONGD y de acciones de cooperación para el desarrollo”, versió 
setembre 2014, on s’especifica: “La subcontratación es un tipo de contratación que se 
produce cuando quien contrata puede realizar por sí mismo la actividad, por ser propia de 
su objeto social o habitual, y, sin embargo, decide encargarla a un tercero. Cuando quién 
contrata no puede realizar por sí mismo la actividad contratada, por no ser el objeto social o 
habitual de su actividad, el encargo a terceros de esa actividad no se considera 
subcontratación”, (apartat 7, pàgina 36 del document esmentat). 
 
Tenint en compte la valoració tècnica efectuada pel centre gestor que considera l’activitat 
executada per NOVACT com una subcontractació de l’activitat subvencional, ja que encaixa 
amb l’objecte social de la beneficiària ACAPS i, a més, consisteix en activitats de diferents 
naturalesa que comporten l’execució de 6 de les 10 activitats previstes, i a l’empara dels 
fonaments citats, l’activitat executada per NOVACT contravé l’article 29.2 LGS que només 
permet la subcontractació de l’activitat subvencionada “quan la normativa reguladora de la 
subvenció així ho prevegi”.  
 
2) En segon lloc, i, de manera subsidiària, el centre gestor, a l’informe de 22 de novembre 
de 2022, analitza les al·legacions d’ACAPS respecte de l’externalització de serveis. 
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Tal com s’estableix a la base específica 16.4 de la convocatòria de referència, si l’import de 
l’externalització superava l’import del contracte menor (en el moment de publicar la 
convocatòria era vigent el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que fixava que l’import del contracte 
menor era fins als 18.000 euros, sense IVA), l’entitat havia de sol·licitar, com a mínim, tres 
ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei 
i l’elecció havia de fer-se de conformitat amb criteris d’eficiència i economia i justificar-se 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigués en la proposta econòmicament 
més avantatjosa, excepte si es justificava que per les especials característiques de la 
contractació no hi havia al mercat un nombre suficient d’entitats que puguin prestar el servei.  
 
Segons es relata a l’informe de data 22 de novembre de 2022, ACAPS presenta 2 
documents de Termes de Referència que va publicar al seu web, les quals, conjuntament 
superen els 18.000 euros, sense IVA, en el moment de la seva publicació, però no ha 
justificat la petició del mínim de 3 ofertes ni els criteris d’elecció de NOVACT, a més de fer 
constar que les ofertes de NOVACT no incorporaven cap proposta de preu per als serveis 
demanats. Per tant, tampoc va complir ACAPS amb la base 16.4 de la convocatòria, si 
considerava que l’externalització no constituïa una subcontractació. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte es 
proposa desestimar les al·legacions presentades per ACAPS en data 17 de gener de 2022 i 
ratificar l’acord núm. 711/2021, i per tant, revocar definitivament l’import de 22.115,44 euros 
en relació amb la subvenció de 48.581,50 euros atorgada a ACAPS pel projecte “Sàhara 
dempeus” subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 
624/17). 
 
Vist que l’import correctament justificat és de 26.466,06 euros i la suma de l’import avançat 
a l’entitat és de 29.148,90 euros, es proposa així mateix, requerir a ACAPS el reintegrament 
a aquesta corporació de la diferència, és a dir, l’import de 2.682,84 euros.  
 
No es necessari fer cap ajustament comptable, ja que els 48.581,50 euros de la subvenció 
atorgada estaven imputats 29.148,90 euros al pressupost 2017, 14.574,45 euros al 
pressupost 2018 i 4.858,15 euros al pressupost 2019; i cap d’aquests imports han passat 
com a romanents al pressupost d’aquest any 2022. 
 
III. EMPARAMENT JURÍDIC DEL PRESENT DECRET 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en els 
termes previstos a Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant 
LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201720175120009133, per a l’atorgament 
de subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant 
acord 254/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
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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 a 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, en el present cas, en les Bases Específiques de la convocatòria 
20172017512000913.  
 
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, resulta d’aplicació la previsió de l’article 
29.2 LGS que únicament permet la subcontractació, per part del beneficiari, quan la 
normativa reguladora de la subvenció així ho prevegi, condició que no compleix en la 
present convocatòria ja que les Bases Específiques de la convocatòria 20172017512000913 
no preveien la possibilitat de la subcontractació. 
 
Vistos els articles 48 i 50 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, relatius a la revocació 
i reintegrament, així com l’article 42, pel que fa referència a la subcontractació. 
 
Correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 
2.4.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 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, adoptar, amb caràcter d’urgència, la present resolució atès que el 
procediment ha de ser resolt i notificat abans del 9 de desembre de 2022 per donar 
compliment a l’establert a l’article 42.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sobre els terminis establerts en el procediment de reintegrament de 
subvencions. 
 
En virtut de tot això, es proposa la adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), en data 17 de gener de 2022, de 
conformitat amb els arguments de la part expositiva d’aquest acte així com l’informe de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 22 de novembre de 2022. 
 
Segon. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de VINT-I-DOS MIL 
CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (22.115,44) en relació amb 
la subvenció de QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (48.581,50) atorgada a Federació  d’Associacions Catalanes 
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Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en 
el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17), de conformitat amb 
l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 22 de novembre 
de 2022 que consta a l’expedient. 
 
Tercer. REQUERIR la Federació  d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 
(ACAPS) al reintegrament de DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.682,84), import percebut indegudament en el marc de la 
subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents: 
 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data 
fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des d’aquella 
data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent. 
 
Quart. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació 
en la propera sessió que celebri.  
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords precedents a Federació d’Associacions Catalanes Amigues 
del Poble Sahrauí (ACAPS).” 

 
La competència per adoptar aquest acord correspon a 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. RATIFICAR el decret núm. 15181 de data 28 de novembre de 2022, dictat, 
per raons d’urgència, per la Presidència de la Diputació de Barcelona, relatiu a 
l’aprovació definitiva de la revocació parcial per import de VINT-I-DOS MIL CENT 
QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (22.115,44), i de requeriment 
del reintegrament per import de DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.682,84), en relació amb la subvenció de 
QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (48.581,50) atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del 
Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en el marc 
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de la convocatòria 201720175120009133, el qual ha estat transcrit a la part expositiva 
del present dictamen.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent a Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS).” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 
assabentada de l’execució de la Sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la 
Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la 
l’acord núm. 380/19 adoptat per la Junta de Govern en sessió de  26 de setembre 
de 2019, en allò que es refereix a la liquidació del conveni 548/15, de 22 de maig, 
admetent la procedència de totes les despeses justificades per la Fundación 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón, amb un total de 144.455,02 €, i autoritzar i 
disposar la despesa de 39.900 €, a favor de la Fundació a consignar en el compte 
del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 13 (Exp. núm. 2015/3514).- 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: 
 
“En data 14 de maig de 2015 mitjançant acord núm. 247/15 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per 
consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de 
los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo 
local”. Ambdues institucions, en data 22 de maig de 2015, van signar l’esmentat 
conveni de col·laboració (conveni 548/15).  
 
Posteriorment, es van aprovar dues addendes al conveni. En data 14 d’abril de 2016, 
mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la 
primera minuta d’addenda al conveni de col·laboració, addenda que va ser signada per 
ambdues institucions el 7 de juny de 2016 (C 475/16). I, en data 14 de juliol de 2016 es 
va aprovar, mitjançant acord 324/16 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, la 
minuta de la segona addenda al conveni de col·laboració, addenda que va ser signada 
en data 27 de gener de 2017 per ambdues institucions (C 38/17). 
 
En data 9 de maig de 2019, mitjançant acord núm. 228/19 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar inicialment la liquidació econòmica i es va declarar 
l’extinció del conveni de col·laboració 548/15, de data 22 de maig, entre la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les 
actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”. 
 
En data 20 de maig de 2019 es va notificar l’esmentat acord 228/19 a la Fundació 
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón i se li va concedir un termini quinze dies per 
presentar al·legacions.  
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Transcorregut el susdit termini sense que la fundació presentés al·legacions, en data 
26 de setembre de 2019, mitjançant acord núm. 380 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, es va aprovar definitivament la liquidació del conveni 
determinant que, de les activitats executades per la Fundació Ortega i Gasset – 
Gregorio Marañón per import de 144.455,02 euros, la Diputació de Barcelona no 
acceptava la despesa de Coordinació “contrato y colaboración académica” del Sr. XXX 
que havia ascendit a 39.900 euros, quantitat que, per tant, s’havia de detreure 
d’aquells 144.455,02 euros, resultant com a import reconegut com activitat executada 
el de 104.555,02 euros. Com sigui que la corporació havia pagat ja la quantitat de 
136.500,00 euros, resultava un saldo a favor d’aquesta diputació de 31.944,98 euros 
(136.500,00 -104.555,02). 
 
El 18 de novembre de 2019 la Fundació ingressa al compte operatiu de la Diputació 
l’import resultant de la liquidació, és a dir, 31.944,98 euros. 
 
No obstant això, el 5 de desembre de 2019, la Fundació Ortega i Gasset-Gregorio 
Marañón va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord núm. 380 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 26 de setembre de 2019. 
 
La sentència 215/2021, de 28 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per la Fundació 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón i aquesta va apel·lar l’esmentada sentència davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
La sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, dictada per la Secció Cinquena del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estima el recurs d’apel·lació 
interposat per la Fundació Ortega i Gasset-Gregorio Marañón contra la sentència núm. 
215/2021, de 28 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
corresponent al procediment núm. 481/2019, que havia desestimat el recurs en 
primera instància.  
 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la resolució 
impugnada (acord núm. 380 de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019) en 
allò que es refereix a la liquidació del conveni 548/15, de 22 de maig, i admet la 
procedència de totes les despeses justificades per la fundació, amb un total de 
144.455,02 euros, declarant una liquidació definitiva del conveni 548/15 per import de 
7.955,02 euros a favor de la recurrent, quantitat resultant de la diferència entre aquells 
144.455,02 euros efectivament reconeguts i els 136.500,00 ja pagats per la corporació. 
Però no esmenta que la Fundació ja havia reintegrat els 31.944,98 euros resultants de 
la liquidació del conveni.   
 
En data 23 de novembre de 2022, la Direcció de Serveis Jurídics informa, mitjançant 
ofici, al Director de Relacions Internacionals que, per diligència d’11 de novembre de 
2022, notificada el 18 de novembre, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
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Barcelona havia comunicat la fermesa de la sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, 
i el termini per complir-la, que era de dos mesos des d’aquesta darrera data.  
 
Com s’ha apuntat, cal fer constar que la sentència del TSJC no recull el reintegrament 
de la quantitat de 31.944,98 euros, resultant de la liquidació del conveni 548/15, 
aprovada per acord núm. 380/19 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de 26 de setembre, que la Fundació Ortega i Gasset-Gregorio Marañón havia fet 
prèviament a la Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2019, tot i que sí 
constava com a fet no controvertit en la sentència de primera instància núm. 215/2021, 
de 28 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, concretament en l’apartat 
16 del fonament de dret segon. 
 
Per tant, com que la part dispositiva de la sentència del TSJC admet la “procedència 
de la totalitat de les despeses justificades per la Fundació amb un total de 144.455,02 
euros”, i tot i que seguidament declara una “liquidació definitiva de conveni per import 
de 7.955,02 euros”, el cert és que no té en compte (com sí havia fet la sentència de 
primera instància) que la Fundació havia reintegrat els 31.944,98 euros i, en 
conseqüència, a la quantitat de 7.955,02 euros reconeguda expressament s’ha 
d’afegir, fins a cobrir el total de les despeses justificades, la de 31.944,98 euros, per la 
qual cosa la quantitat efectivament deguda per la corporació a la Fundació és de 
39.900,00 euros. 
 
Encara que la Fundació, en tant que part apel·lant, hauria d’haver sol·licitat un 
aclariment de la sentència del TSJC en aquell sentit, el fet de no haver-ho sol·licitat no 
eximeix la corporació d’haver de pagar el total efectivament degut, que no és sinó 
conseqüència del criteri adoptat pel tribunal en reconèixer que la totalitat de les 
despeses justificades s’apuja a 144.455,02 euros.  
 
En virtut de tot el qual, es proposa (1) que la corporació es doni per assabentada de la 
sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, dictada per la Secció Cinquena del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que admet la procedència de totes les despeses 
justificades per la Fundació Ortega i Gasset-Gregorio Marañón, amb un total de 
144.455,02 euros, declarant una liquidació definitiva del conveni 548/15 per import de 
7.955,02 euros a favor de la recurrent; (2) que es determini que, al saldo a favor de la 
Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón declarat per la sentència 2943/2022, de 
27 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per import de 
7.955,02 euros, correspon afegir l’import de 31.944,98 euros que aquesta fundació va 
reintegrar a la Diputació de Barcelona, tal com s’incorpora a l’apartat 16 del Fonament 
de Dret Segon de la sentència de primera instància núm. 215/2021, de 28 de juny, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, i (3) que consegüentment, s’autoritzi i disposi 
la despesa de 39.000,00 EUR a consignar a favor del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona. 
 
Vist 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, 
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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, correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la 
Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’execució de la sentència núm. 
2943/2022, de 27 de juliol, dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que resol el recurs d’apel·lació interposat per la Fundació 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón contra la sentència núm. 215/2021, de 28 de juny, 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona i que anul·la l’acord núm. 
380/19 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 26 de setembre, en allò 
que es refereix a la liquidació del conveni 548/15, de 22 de maig, admetent la 
procedència de totes les despeses justificades per la Fundació Ortega i Gasset-
Gregorio Marañón amb un total de 144.455,02 euros i declarant una liquidació 
definitiva de conveni per import de 7.955,02 euros a favor de la recurrent. 
 
Segon. DETERMINAR que, al saldo a favor de la Fundació Ortega i Gasset – 
Gregorio Marañón declarat per la sentència 2943/2022, de 27 de juliol, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per import de 7.955,02 euros, correspon afegir 
l’import de 31.944,98 euros que aquesta fundació va reintegrar a la Diputació de 
Barcelona en data 18 de novembre de 2019, tal com s’incorpora a l’apartat 16 del 
Fonament de Dret Segon de la sentència de primera instància núm. 215/2021, de 28 
de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13; resultant, per tant, el saldo a 
favor de la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón derivat de la liquidació del 
conveni 548/15, de 22 de maig, per un import total de TRENTA NOU MIL NOU-CENTS 
(39.900,00) EUR.   
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de TRENTA NOU MIL NOU-CENTS 
(39.900) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10101/92061/48903 del vigent 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, en concepte de liquidació del 
conveni 548/15, de 22 de maig, a favor de la Fundació Ortega i Gasset-Gregorio 
Marañón, i que s’ha de consignar en el compte del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona.  
 
Quart. COMUNICAR a la Tresoreria d’aquesta corporació que, un cop adoptat el 
present acord, haurà de consignar l’import de 39.900 EUR en el compte següent:  
 
IBAN: XXX 1274  
Concepte: 0907000000048119 
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Beneficiari: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, actualitzar el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087).- 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, mitjançant l’acord núm. 12/21, de 

28 de gener, va aprovar el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, com a únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de 
conformitat amb el principi de transparència, inclou, sota criteris comuns, l’oferta 
que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província.  

 
2. El Catàleg de serveis 2021-2023 es configura com un catàleg continu que inclou un 

inventari integral de recursos per als anys 2021, 2022 i 2023 per tal de facilitar la 
planificació dels governs locals. Tot i aquesta vocació d’estabilitat, també és un 
instrument flexible que permet actualitzacions amb la finalitat de garantir tant la 
qualitat dels serveis i de les activitats prestades com l’adequació de l’oferta a les 
necessitats canviants del territori. 

 
3. Així doncs, sota el principi de millora contínua, i fruit de la revisió del Catàleg 2021-

2023 efectuada d’acord amb els criteris establerts en la Taula per a la Millora de la 
Cooperació Local, escau fer-ne una actualització. 

 
4. D’acord amb la revisió de l’oferta duta a terme pels centres gestors, les principals 

característiques i novetats de la present actualització són aquestes: 
 

a. El Catàleg oferirà un total de 359 recursos, dels quals 161 són de tipus tècnic, 
112 econòmics i 86 materials: 
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b. Dels 359 recursos inclosos en el Catàleg, 313 formen part del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2021-2023, essent aquest, amb diferència, l’instrument 
preferent per a vehicular l’oferta corporativa. 

 

c. En l’oferta del Catàleg hi participen 31 centres gestors, el que posa de manifest 
el caràcter corporatiu d’aquest instrument: 

 

 
 

d. L’oferta per a l’any 2023 del Catàleg de serveis inclou tots els recursos adreçats als 

governs locals susceptibles de concedir-se mitjançant concurrència, en tant que 
procediment que millor expressa els principis d’igualtat, publicitat, transparència i 
objectivitat que han d’informar la gestió de recursos públics. 

 

Tipus i classe Total % total

Redacció de plans, projectes i informes 133 37,0%

Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques 15 4,2%

Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa 13 3,6%

Total recursos tècnics 161 44,8%

Ajut econòmic 90 25,1%

Fons de prestació 22 6,1%

Total recursos econòmics 112 31,2%

Realització de serveis i activitats 75 20,9%

Provisió de béns, equips i subministraments 9 2,5%

Gestió directa per encàrrec de l'ens 2 0,6%

Total recursos materials 86 24,0%

Total Catàleg de serveis 2021-2023: anualitat 2023 359 100,0%

Centre gestor Total Centre gestor Total

GS Serveis Socials 30 DS Formació 7

GS Igualtat i Ciutadania 27 GS Infraestructures Viàries i Mobilitat 7

GS Habitatge, Urbanisme i Activitats 25 GS Biblioteques 7

GS Esports 23 Gabinet d'Innovació Digital 7

GS Promoció Econòmica i Ocupació 22 GS Turisme 6

GS Cultura 22 OT Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag 5

GS Salut Pública i Consum 21 GS Espais Naturals 5

GS Medi Ambient 20 Oficina Pla Jove 5

GS Assistència al Govern Local 19 Secretaria General 5

GS Educació 16 DS Planificació Econòmica 4

Direcció Relacions Internacionals 15 Gabinet Premsa i Comunicació 2

GS Equipaments, Infra. Urbanes i Pat. Arquit. 14 Gabinet Prevenció i Seguretat 2

DS Tecnologies i Sistemes Corporatius 11 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 1

Servei d'Assistència Econòmico-Financera 11 DS Suport a la Coordinació General 1

Servei d'Agenda 2030 i Participació 11 Servei de Planificació i Avaluació 1

GS Comerç 7 Total 359
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e. Es garanteix la transparència de la concessió amb la publicació de la informació 
detallada i de la puntuació dels criteris de concessió que es fan servir en la valoració 
de les sol·licituds dels ens locals. 

 

f. Els recursos catalogats s’alineen amb l’estratègia corporativa: Pla d’actuació de 
mandat 2020-2023, Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i 
pressupost per a l’exercici 2023. 

 

g. Les línies d’assistència de la Diputació s’orienten, de forma prioritària, a la garantia 
dels serveis mínims i a l’activitat derivada de l’exercici de les competències 
pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals i, en particular, a les noves 
necessitats locals amb motiu de la crisi econòmica derivada del conflicte bèl·lic a 
Ucraïna, l’emergència climàtica i el context posterior a la pandèmia de la  
COVID-19. 

 

Fonaments de dret 
 

La Junta de Govern és competent per aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis, 
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 l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. ACTUALITZAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, 
el qual comprèn els recursos que s’inclouen en l’Annex 1 d’aquest dictamen. 
 

Segon. PUBLICAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona 
actualitzat a la Seu Electrònica Corporativa, en el lloc: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2021_2023/default.asp 
 

Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
 
Documents vinculats 
 
Catàleg(e1aac7db16e9362da149) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) 30/11/2022, 11:34 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
tancament definitiu de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, per un import total de 338.145,64 € (Exp. núm. 2015/0008808).- 
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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 
 
Les Meses de concertació 2016-2019 
 
1. Les Meses de concertació van ser un dels instruments a través dels quals es va 

articular el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. La seva funció va ser la de 
contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens 
destinataris amb els recursos i criteris de la Diputació de Barcelona, amb la 
finalitat d’assolir els denominats preacords, amb els quals es reconeixia 
l’existència plena d’un compromís de suport a les actuacions prioritzades. 

 
2. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 11938/15, de 14 

de desembre de 2015, es van aprovar les Instruccions de presentació de 
sol·licituds per a les Meses de concertació 2016-2019. En aquesta resolució es 
regulava el procediment de presentació i gestió de sol·licituds, la fase d’instrucció 
i, a més, es delimitaven els destinataris que hi podien participar i les condicions en 
què ho podien fer. 

 
3. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3194/2016, de 21 

d’abril de 2016, es van aprovar les Instruccions de funcionament de les Meses de 
concertació 2016-2019. En aquesta resolució es regulava el sistema de 
funcionament de les Meses i, en particular, la seva metodologia de celebració, els 
criteris de distribució de recursos i els requisits dels actes que expressessin els 
compromisos assolits. 

 
4. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10332/2016, de 

26 d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió de les Meses de 
concertació 2016-2019. En aquesta resolució es regulaven els procediments i 
condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos assolits. 

 
5. Les instruccions indicades en el punt anterior van ser modificades en les ocasions 

següents: 
 

a. Decret de la Presidència núm. 7062/18, de 9 de juliol de 2018, en virtut del qual 
es van ajustar alguns aspectes dels tràmits de modificació i de sol·licitud de 
complements de preacords. 

b. Decret de la Presidència núm. 12067/19, de 29 d’octubre de 2019, en virtut del 
qual es va ampliar el termini de formalització dels preacords fins al 31 de març 
de 2020. 

c. Decret de la Presidència núm. 14402/19, de 12 de desembre de 2019, en virtut 
del qual es van clarificar els terminis màxims de què disposaven els ens 
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destinataris per a executar i justificar les actuacions, i assegurar l’alineament de 
la periodificació dels ajuts amb el seu calendari d’execució. En aquest sentit, es 
va establir el 31 de desembre de 2020 i el 31 de març de 2021 com a terminis 
màxims d’execució i de justificació, respectivament. 

d. Per últim, un cop reprès el còmput dels terminis dels procediments 
administratius suspesos com a conseqüència de la declaració de l'estat 
d’alarma per la COVID-19, per decret de la Presidència núm. 10221/20, de 26 
d’octubre de 2020, es van modificar els terminis màxims d’execució i de 
justificació fins al 22 de març de 2021 i el 18 de juny de 2021, respectivament. 

 
Tancament de les Meses de concertació 
 
6. Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació, calia procedir d’acord 

amb l’article 28 de les instruccions de gestió. A aquest efecte, els centres gestors 
de les actuacions havien, en primer lloc, d’establir un període d'audiència respecte 
dels ajuts amb imports pendents de justificar i, en segon lloc, promoure la 
revocació dels imports no justificats degudament. 

 
7. Transcorregut un termini per fer aquestes accions, per decret de la Presidència de 

la Diputació núm. 13782, de 2 de novembre de 2022, es va aprovar el tancament 
provisional de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 i es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la notificació, per tal que diversos ens amb els quals es va 
constatar que encara no s’havia realitzat el tràmit d’audiència, al·leguessin el que 
s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini, es 
procediria a la revocació definitiva dels imports no justificats degudament. 
L’esmentada notificació es va efectuar en data 4 de novembre de 2022; en 
conseqüència, el termini d’audiència va finalitzar el passat 25 de novembre de 
2022. Els centres gestors de les actuacions han confirmat a aquesta Direcció de 
Serveis que durant aquest període d’audiència no s’han presentat al·legacions. 

 
8. Es pot procedir, per tant, a l’aprovació del tancament definitiu de les Meses de 

concertació 2016-2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
9. A aquest efecte, es considera oportú posar de manifest que en el marc d’aquest 

instrument, d’acord amb les dades que consten en els sistemes d’informació 
corporatius, s’han aprovat un total de 1.353 ajuts, dels quals 1.307 han estat ajuts 
econòmics, 38 han estat assistències tècniques de redacció de plans, projectes i 
informes per part de la pròpia Diputació i 8 han estat execucions d’obres també 
per part de la pròpia Diputació. 

 
10. Pel que fa a les assistències econòmiques, d’acord amb les dades que consten en 

els sistemes d’informació corporatius, l’import total concedit supera els 282 milions 
d’euros. Per nombre d’actuacions, els principals àmbits han estat els equipaments, 
les infraestructures urbanes i el patrimoni arquitectònic (631 assistències), els 
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equipaments esportius (211), la salut pública (101), els equipaments culturals i les 
biblioteques (62), les infraestructures viàries i la mobilitat (61) i el medi ambient 
(51). Pel que fa a les assistències tècniques i materials, l’àmbit de les primeres ha 
estat principalment el dels equipaments esportius mentre que el de les segones ha 
estat principalment el de les infraestructures viàries i la mobilitat; i totes elles s’han 
executat degudament. 

 
11. S’assenyala, per últim, que les revocacions que s’aproven en el present acte no 

comporten cap ajustament negatiu en la comptabilitat atès què el crèdit no s’ha 
incorporat al pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.5.b) de 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el tancament definitiu de les Meses de concertació 2016-2019 i, en 
conseqüència, aprovar les revocacions definitives que s’indiquen en aquest acord, per 
manca de justificació. 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import de 
revocació 

(EUR) 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Badalona 
P0801500J 

Digitalització 
gestió econòmica 
corporació local 

18/X/251096 400.000,00 342.661,06 57.338,94 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies 
i Sistemes 
Corporatius 

Ajuntament 
de Rubí 

P0818300F 

Formació de 
plataforma i 
ubicació de 

casetes 
provisionals per 
vestidors i bar, al 
camp de futbol 

del 25 de 
setembre 

19/X/276545 219.524,07 138.055,26 81.468,81 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import de 
revocació 

(EUR) 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de Sant 

Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 
Instal·lació espai 

lúdic-esportiu 
19/X/276496 400.000,00 213.024,98 186.975,02 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
de Tordera 

P0828400B 
Adequacions de 

la pista de 
l'Amistat 

17/X/247274 12.000,00 0,00 12.000,00 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Consell 
Comarcal 

del 
Moianès 

P0800317J 

INVERSIÓ EN 
EQUIPAMENTS I 

MILLORA EN 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA EN 

LES 
DEPENDÈNCIES 
DEL CONSELL 

COMARCAL DEL 
MOIANÈS 

17/X/245841 41.550,00 41.187,14 362,86 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies 
i Sistemes 
Corporatius 

Consorci 
de 

Promoció 
Turística 

del 
Penedès 

V62024146 

Excel·lència 
turística · Millora 
de l'acollida del 

turista en la 
destinació 

19/X/276578 100.000,00 99.999,99 0,01 
Oficina 

Tècnica de 
Turisme 

      
338.145,64  

 
Segon. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats. 
 
Tercer. PUBLICAR el present acte en el 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).” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 
645.882,50 € (Exp. núm. 2021/0000864).- 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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 28 de gener de 2021, va 
aprovar la convocatòria i el règim regulador del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (AJG 13/21). El mateix òrgan, mitjançant els 
acords 40/21, de 25 de febrer de 2021 i 107/21, de 25 de març de 2021, va aprovar 
diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria esmentada, així com, 
posteriorment, la inclusió de nous recursos en la convocatòria (AJG 209/21, de 13 
de maig de 2021, i AJG 460/21, de 29 de juliol de 2021). 

 

2. El 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la resolució 
parcial del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 (AJG 261/21) i, posteriorment, el 
mateix òrgan, mitjançant els acords 311/21, de 10 de juny de 2021, i 546/21, de 30 
de setembre de 2021, va aprovar la resolució del procediment de concessió d’altres 
ajuts econòmics en règim de competència competitiva de la convocatòria. 

 

3. L’article 28.1.a) del règim de la convocatòria estableix que els ajuts econòmics en 
règim de concurrència competitiva poden tenir, entre d’altres, els terminis màxims 
d’execució i de justificació que s’indiquen a continuació: 

 

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

 

4. D’acord amb el que preveu l’article 36 del règim de la convocatòria, un cop efectuat 
el requeriment per tal que els destinataris presentessin, en el termini de 15 dies 
hàbils, les justificacions pendents o esmenessin les que contenien defectes, 
mitjançant el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8714, de 8 
de juliol de 2022, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts no justificats i es 
va obrir un període d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per 
tal que els ens afectats al·leguessin el que consideressin pertinent. La publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es va produir en data 13 de juliol de 
2022. 

 

5. Finalitzat el termini d’audiència esmentat, els centres gestors han informat de l’estat 
dels ajuts a l’efecte d’efectuar la liquidació definitiva. Aquests informes s’han 
incorporat a l’expedient. 
 

6. D’acord amb la informació facilitada, escau: 
 

a. Donar compte de les justificacions tramitades durant el període d’audiència. 
b. Acceptar les renúncies presentades. 
c. Aprovar la revocació dels imports no justificats. 
d. Efectuar els ajustaments de valor que corresponguin en la comptabilitat. 
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e. Aprovar la liquidació del deute dels imports que els ens han de reintegrar i 
sol·licitar el reintegrament. 

 
7. Per últim, es fa constar el següent: 
 

a. L’ajut concedit a l’Ajuntament de Tagamanent amb codi XGL 21/Y/308678 es va 
incloure per error en la liquidació provisional de 8 de juliol de 2022 doncs el seu 
termini de justificació no finalitzava el 31 de març de 2022 sinó el 30 de setembre 
de 2022 i, per tant, escaurà regularitzar-lo en la liquidació dels ajuts amb el referit 
termini de justificació. 
 

b. A causa d’una incidència en la gestió de les dades que ha impedit generar les 
seves liquidacions de deute a temps, els ajuts gestionats per la Gerència de 
Serveis d’Educació i per l’Oficina d’Activitats Esportives que es van incloure en la 
liquidació provisional de 8 de juliol de 2022 i respecte dels quals cal acceptar les 
renúncies o aprovar les revocacions, no s’inclouen en el present acte i es 
procedirà a la seva regularització properament. 

 
c. En el present acte s’hi inclou l’acceptació de dues renúncies parcials que no es 

van incloure en la liquidació provisional de 8 de juliol de 2022. 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 

(EUR) 

Import de 
renúncia 

(EUR) 

Ajuntament de 
Vallirana 

Manteniment 
Gestor 

d'Expedients 
2021 

21/Y/308913 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies 
i Sistemes 
Corporatius 

8.439,75 0,03 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 

Plana 

Jornades de 
sensibilització 
ambiental als 

municipis de la 
Mancomunitat 

La Plana 

21/Y/308435 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

1.500,00 634,85 

 
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. 
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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 pel Decret de la 
Presidència 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i modificada pel 
Decret 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 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 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) 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques 
esportives  

21/Y/307274 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

9.500,00 9.500,00 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 
Programes 
esportius 

Espais 
Esportius 
Virtuals 

21/Y/307336 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

8.835,32 9.300,34 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 
Cicle de 

passejades per 
a la gent gran 

passejades per 
a la gent gran 

21/Y/306973 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.234,17 1.234,17 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 
Esdeveniments 

esportius 

23a Berga-
Rasos-Berga i 
Memorial Xavi 

Batriu 

21/Y/307043 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

6.400,00 6.640,05 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

21/Y/307030 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.000,00 1.921,92 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

21/Y/307171 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

4.000,00 4.000,00 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a famílies 
per a la pràctica 

esportiva 
21/Y/307214 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
5.000,00 6.038,21 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

21/Y/307211 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

800,00 1.676,28 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 

Millora de la 
gestió dels 
residus, la 

neteja viària i a 
l'economia 

circular 

Projectes de 
tancament de 
contenidors: 

reduir fracció de 
rebuig, 

consolidar 
recollida 

selectiva plena 

21/Y/308624 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

7.500,00 7.500,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Esdeveniments 

esportius 

Esdeveniments 
Esportius: 

Cursa Popular 
Ciutat de 
Cornellà  

21/Y/307205 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

8.000,00 17.815,41 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 
Cicle de 

passejades per 
a la gent gran 

CICLE 
PASSEJADES 

PER A LA 
GENT GRAN 

21/Y/307392 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.234,17 1.644,31 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 

Finançament 
en els àmbits 
d'igualtat de 

gènere i de la 
diversitat 
sexual, 

afectiva i de 
gènere 

Finançament 
accions igualtat 

Taller 
conciliació 

familiar 

21/Y/305595 
Oficina de 
Polítiques 
d'Igualtat 

3.485,54 3.485,54 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Finançament 
en l'àmbit de 

l'abordatge de 
les violències 

masclistes 

Finançament en 
l'àmbit de 

l'abordatge de 
les violències 

masclistes 

21/Y/306156 
Oficina de 
Polítiques 
d'Igualtat 

16.868,80 16.868,80 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques per 
participació a la 

Piscina 
Municipal i a les 

activitats 
esportives de 

clubs de la 
ciutat 

21/Y/307104 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

12.000,00 12.000,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 
Esdeveniments 

esportius 
Festa de 

l'Esport al carrer 
21/Y/307109 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
4.200,00 14.670,14 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

Esdeveniments 
esportius 

CURSA DEL 
SOT 

21/Y/306986 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

2.800,00 5.700,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

Vulnerables 

21/Y/307455 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

2.000,00 2.033,78 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

AJUTS A LA 
PRÀCTICA 

ESPORTIVA 
PER A 

COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

21/Y/307244 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

8.362,61 8.364,28 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques per 
l'estiu esportiu 

21/Y/307315 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

8.500,00 8.512,20 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió   

21/Y/307067 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

2.500,00 2.595,00 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 
Festivals 
artístics 

Mostra de Jazz 21/Y/305580 
Oficina 
Difusió 

Artística 
5.100,00 5.100,00 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 
Programes 
esportius 

NATACIO 
DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

21/Y/307035 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

4.250,00 9.900,00 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Programes 
esportius 

Programes 
d'activitat física 

per a la gent 
gran 

21/Y/307327 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

2.040,00 2.040,00 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

P0821600D 

Finançament 
de projectes 
d'innovació 
social en les 

cures 

CARES Sant 
Joan Despí 

21/Y/312660 

Servei 
d'Atenció, 

Dependència 
i 

Vulnerabilitat 
Social 

11.280,56 11.280,56 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 

Animals de 
companyia 

(gossos i gats) 

Animals de 
companyia 

(gossos i gats) 
21/Y/307696 

Servei Salut 
Pública 

1.000,00 1.000,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 

Finançament 
en l'àmbit de la 
convivència i la 

diversitat 

Per un Sant 
Pere cívic. Per 

un Sant Pere de 
tots i per tots 

21/Y/306201 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 

Cicle de Vida 

3.154,53 3.154,53 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

21/Y/307064 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.500,00 2.203,70 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Finançament 
en l'àmbit de la 
convivència i la 

diversitat 

Finançament en 
l'àmbit de la 

convivència i la 
diversitat 

21/Y/306132 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 

Cicle de Vida 

5.553,67 5.553,67 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques per a 
famílies amb 
risc d'exclusió 

social  

21/Y/307312 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

10.000,00 10.839,00 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Esport per a 
tothom 2021 

21/Y/307061 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.000,00 1.425,00 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques 
esportives per 
col·lectius amb 
dificultats 2021 

21/Y/307207 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

7.000,00 7.517,17 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Esdeveniments 

esportius 
Caminada 

Rupit-Taradell 
21/Y/307190 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
10.000,00 10.000,00 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques 
extraescolars i 
esportives per 
prevenir el risc 

d'exclusió social 

21/Y/307402 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

3.500,00 3.500,00 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 
Esdeveniments 

esportius 
Esdeveniments 

esportius 
21/Y/306974 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
2.000,00 2.083,38 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Ajuts esportius 21/Y/307257 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

10.000,00 10.193,30 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
P0828900A 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Activitat 
esportiva i casal 

d'estiu 
21/Y/307385 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
5.000,00 5.000,00 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Beques 
esportives 

21/Y/307241 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

12.000,00 12.000,00 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Natació Escolar 21/Y/307026 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

5.000,00 9.796,27 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Reducció 
quotes per 
activitats 

esportives 

21/Y/307290 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

5.000,00 5.317,92 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Ajuts a la 
pràctica 

esportiva per a 
col·lectius 

vulnerables 

Tothom pot fer 
esport 

21/Y/307255 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

10.000,00 10.130,72 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Programes 
esportius 

Taller de ioga i 
pilates per a 
gent gran i 
col·lectius 

vulnerables 

21/Y/307191 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.632,00 1.920,00 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 
Esdeveniments 

esportius 

Trial d'Olvan 
Campionat 

d'Espanya 2021 
21/Y/306969 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
2.500,00 2.500,00 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 
P0800015J 

Esdeveniments 
esportius 

Berga Trail 21/Y/307023 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

10.000,00 12.194,60 
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Ens destinatari NIF Ens Recurs Actuació Codi XGL 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
justificat 

total 
(EUR) 

Consell 
Comarcal del 

Vallès Oriental 
P5800010J 

Esdeveniments 
esportius 

35a Mitja 
Marató 

Granollers Les 
Franqueses del 

Vallès i La 
Garriga 

21/Y/307024 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

16.000,00 16.000,00 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Programes 
esportius 

Forfet Osoning 21/Y/307346 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

9.100,00 9.388,30 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Bellaterra 
P0800249E 

Implantació 
d'accions 

sostenibles 

HABILITACIÓ 
PAS DE 
FAUNA 

21/Y/308532 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

4.347,83 4.347,83 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals i parcials, dels ajuts 
econòmics que s’indiquen en l’annex 1 que forma part d’aquest dictamen. 
 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de cinquanta-
cinc mil tres-cents trenta-sis euros i quinze cèntims (55.336,15 euros) a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries del pressupost corporatiu vigent 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 aquest acord: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/40101/33400/46280 2.000,00 

G/40200/33210/46280 500,00 

G/50300/15100/76281 25.621,83 

G/50300/15100/76581 8,19 

G/50401/17231/76280 10.167,87 

G/60103/23101/46381 6.144,38 

G/60301/23110/46280 2.396,24 

G/60303/23110/46280 2.807,12 

G/70100/49100/76281 5.690,52 

 
55.336,15 

 
Cinquè. APROVAR les liquidacions de deute corresponents als imports dels 
pagaments avançats i no justificats degudament, per un import total de cinc-cents 
noranta mil cinc-cents catorze euros i cinquanta-vuit cèntims (590.514,58 euros), que 
es detallen a l’annex 2 que forma part d’aquest dictamen, i SOL·LICITAR el 
reintegrament, el qual s’ha de fer efectiu de la manera següent: 
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a) Mitjançant una transferència bancària en què s’identifiqui el reintegrament amb el 

respectiu “Número de codi de barres”, en el termini màxim de tres mesos des de 
la publicació d’aquest 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 aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb l’article 36.5 règim del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, la publicació d’aquest 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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15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre 
diversos requeriments contra la resolució del procediment de concessió dels 
ajuts del Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i 
jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials (Exp. núm. 
2022/0002590).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent:  
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 24 de febrer de 2022, va 

aprovar el Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i 
jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials i el seu règim regulador, així 
com la convocatòria per a la concessió dels ajuts en el marc d’aquest programa 
(AP 26/22, Butlletí Oficial de la Província (en endavant, BOPB) d’1 de març). 

 
2. Posteriorment, el mateix òrgan va aprovar, en la sessió de 29 de setembre de 

2022, l’increment de la quantia del programa en 5.000.000,00 d’euros i l’ampliació 
en dos mesos del termini previst per a resoldre el procediment de concessió dels 
ajuts (AP 123/22, BOPB de 3 d’octubre). 

 
3. El 27 d’octubre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar, mitjançant l’acord núm. 725/22, la resolució del procediment de concessió 
dels ajuts de Programa esmentat, el qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província el 31 d’octubre. Als annexos d’aquesta resolució es relacionen els ajuts 
concedits (annex 1), les sol·licituds que es desestimen per menor valoració i/o 
manca de recursos (annex 2) i les que es desestimen per incompliment dels 
requisits establerts (annex 3). 

 
Ajuntament de Borredà 
 
4. El 3 de novembre de 2022, l’Ajuntament de Borredà va presentar, a través del 

Portal Municipal de Tràmits (PMT), i dins del termini establert a l’efecte, un 
requeriment previ a recurs contra la resolució del procediment de concessió més 
amunt esmentada, la qual, entre d’altres acords, desestimava, per incomplir el 
requisit de disposar un conveni amb l’ens privat, la sol·licitud presentada per 
aquest ajuntament per a l’actuació “Rehabilitació de l'edificació de tipologia 
plurifamiliar entre mitgeres”. 

 
5. El 14 de novembre, també mitjançant el PMT, l’Ajuntament de Borredà va 

completar la petició presentada, substituint un dels documents adjuntats 
inicialment; concretament, l’escrit on s’exposen els motius i els arguments en què 
es basa per a sol·licitar la revisió i l’anul·lació o la revocació de la resolució ja 
indicada. 
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6. Al respecte, l’ens argumenta que: 
 

a. El motiu de la desestimació de l’ajut va ser erroni ja que l’actuació sol·licitada 
feia referència a un edifici de titularitat pública i, per tant, no era aplicable 
l’obligació de disposar d’un conveni amb una entitat privada (no n’intervenia 
cap). 

b. L’acreditació de la titularitat del bé és un defecte esmenable i no se’ls va 
requerir per a poder presentar més documentació, tal com preveu l’article 15 
del règim regulador del programa. 

c. No se’ls va notificar la proposta de resolució provisional ni se’ls va donar el 
termini d’audiència que estableix l’article 24 de la Llei general de subvencions, 
fet que suposa que s’hagi prescindit del procediment establert i que s’hagi 
generat una situació d’indefensió. 

 
7. En relació amb aquest requeriment, la Gerència de Serveis d’Equipaments, 

Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, centre gestor responsable del 
programa, ha emès un informe, el dia 14 de novembre de 2022, que es reprodueix 
parcialment a continuació: 

 
“[..] Per tant, d’acord amb el que estableix l’article 1.3 del règim regulador del 
Programa, els equipaments, edificis o béns objecte d’ajut han de ser de titularitat 
pública, amb l’única excepció que s’indica en aquest mateix article (que es tracti d’un 
bé de titularitat privada destinat a un ús públic i que compleixi els requisits de l’article 
23.1d), principalment que hi hagi un conveni amb l’entitat privada titular del bé per 
executar l’actuació. 
 
En el cas que ens ocupa, l’escriptura pública de compravenda de la finca es va atorgar 
el 28 de juny de 2022 i, per tant, el dia en què l’ajuntament va presentar la sol·licitud, l’1 
de juny de 2022 (últim dia del termini establert per a presentar les sol·licituds), la finca 
no era de titularitat municipal sinó privada, tal i com també s’informa en el formulari 
adjunt a la sol·licitud esmentada (“en tràmit de fer escriptura pública a favor de 
l'Ajuntament de Borredà. En tràmit de ser de titularitat municipal”). 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, aquesta sol·licitud ha estat desestimada, tal 
com consta en la resolució del procediment de concessió dels ajuts (Acord de la Junta 
de Govern núm. 725/2022, de 27 d’octubre). La imprecisió en la referència al requisit 
incomplert que s’efectua en l’annex 3 d’aquesta resolució (manca de conveni amb l’ens 
privat quan hauria d’haver dit manca de titularitat pública del bé), no altera el sentit de 
la resolució (desestimació per incompliment de requisits). [..]” 

 
8. De l’informe referit i dels fets produïts en resulta, doncs, que: 

 
a. L’Ajuntament de Borredà va presentar una sol·licitud per a l’actuació 

“Rehabilitació de l'edificació de tipologia plurifamiliar entre mitgeres” el dia 1 de 
juny de 2022 i va indicar, en el formulari adjunt, que l’edifici pel qual sol·licitava 
l’ajut estava en tràmit de ser de titularitat municipal. 
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b. L’article 1.3 del règim regulador del Programa estableix que els equipaments, 
edificis o béns objecte d’ajut han de ser de titularitat pública i només poden ser 
de titularitat privada, sempre que se n’acrediti un ús públic, en els termes de 
l’article 23.1.d) del present règim, és a dir, quan l’execució de l’actuació es fa 
mitjançant la col·laboració amb l’entitat privada titular del bé i es compleixen els 
requisits que s’hi preveuen (principalment, existència d’un conveni entre 
l’ajuntament i l’entitat privada). 

c. En la sol·licitud presentada, l’Ajuntament posa de manifest que el bé és de 
titularitat privada però que, tot i això, no pretén executar l’actuació mitjançant la 
col·laboració amb l’entitat privada titular en els termes de l’esmentat article 
23.1.d), sinó que, com el bé està en tràmit de ser de titularitat municipal, serà el 
propi Ajuntament el responsable de l’execució, recorrent a l’externalització. 
Atès que en cap moment l’Ajuntament va preveure la participació o intervenció 
de cap entitat privada, no va considerar necessari ni preceptiu aportar el 
conveni. 

d. No obstant això, si la intenció de l’Ajuntament era executar ell mateix l’actuació, 
el cert és que el dia 1 de juny de 2022, dia en què va presentar la sol·licitud i en 
què acabava el termini de 3 mesos per a poder presentar-la, no era titular del 
bé pel qual sol·licitava l’ajut. L’incompliment d’aquest requisit no és susceptible 
d’esmena sinó que és un requisit que afecta l’elegibilitat i l’objecte de l’actuació 
i que, al tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva, cal ostentar-
lo a la data de fi del període de sol·licitud establert. Per tant, el fet d’atorgar 
l’escriptura pública de compravenda amb posterioritat a la finalització d’aquest 
període no pot tenir efectes retroactius. No s’està davant d’un defecte en 
l’acreditació de la titularitat del bé sinó de falta de titularitat d’aquest a la fi del 
període de sol·licitud. 

e. Si bé és cert que en la resolució del procediment de concessió es va indicar 
que el requisit incomplert era la manca de conveni amb l’ens privat en lloc de la 
falta de titularitat pública del bé, aquest fet no comporta cap canvi en el sentit 
de la resolució que es va dictar, és a dir, la desestimació de la sol·licitud per 
incompliment de requisits. En definitiva, la sol·licitud incomplia els requisits de 
la convocatòria i esqueia desestimar-la. Ara bé, la motivació que es va fer 
constar, a la vista del requeriment presentat, no va ser la correcta i, en aquest 
sentit, escau rectificar-la. 

f. Per a la instrucció dels ajuts, s’ha seguit el procediment que regulen els articles 
19 i 20 del règim regulador del Programa (elaboració d’un informe d’instrucció 
amb el contingut corresponent, i examen i validació d’aquest per un òrgan 
col·legiat). No està previst, en el règim esmentat, que l’òrgan instructor faci una 
proposta de resolució provisional, tal com regula l’article 24 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, la qual, tal com recorda l’article 
34.2 del règim regulador, és d’aplicació supletòria en aquest programa; 
supletorietat consagrada en la disposició addicional 8a de la mateixa Llei 
general de subvencions, la qual estableix que les subvencions que integren el 
programa de cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats 
locals, de la mateixa forma que les subvencions que integren plans o 
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instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i 
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant 
d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei. 

g. Per tot l’anterior, i en base a l’informe emès, es considera conforme a dret la 
denegació de l’ajut. 

 
Ajuntament de Martorell 
 
9. El 25 de novembre de 2022 l’Ajuntament de Martorell va presentar, a través del 

Portal Municipal de Tràmits (PMT), i també dins del termini establert a l’efecte, un 
altre requeriment previ contra la resolució del procediment de concessió dels ajuts 
d’aquest Programa. 

 
10. En aquest escrit l’Ajuntament sol·licita que es revisi la periodificació establerta en 

la resolució esmentada per a l’actuació “Rehabilitació energètica del Cafè i Teatre 
"El Progrés" de Martorell” ja que es tracta d’una obra que s’ha d’executar l’any 
2022, i, per aquest motiu, en la sol·licitud van periodificar l’ajut, 200.000 euros, per 
a l’anualitat 2022. En canvi, en la concessió, l’ajut es distribueix entre dues 
anualitats: 2023 (100.000 euros) i 2024 (100.000 euros). 

 
11. En relació amb aquest requeriment, la Gerència de Serveis d’Equipaments, 

Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic ha emès un informe, el dia 5 de 
desembre de 2022, que es reprodueix parcialment a continuació: 

 
“[..] L’article 17 del règim regulador del programa estableix: “Els ajuts s’han de 
periodificar en funció de l’estat d’execució de les actuacions. S’han d’assignar a l’any 
més immediat aquelles amb un grau d’execució més avançat i als anys successius les 
que estiguin menys avançades: 
 
a. Obra executada: Es prioritzaran aquelles actuacions que estiguin executades i/o en 

execució, i s'ordenaran en funció del percentatge executat que s'hagi assenyalat en 
la sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació. La periodificació i 
assignació de l’anualitat en base a aquest criteri es durà a terme fins a l'esgotament 
del crèdit pressupostari consignat per a l’anualitat de què es tracti, o bé fins que ja 
no existeixin més actuacions executades. 

b. Obra licitada/adjudicada: En segon lloc, es periodificarà assignant l’anualitat més 
immediata atenent a aquelles actuacions que es corresponguin amb obres licitades 
i/o adjudicades i s'ordenaran en funció del percentatge corresponent a l'import 
executat, que s'hagi assenyalat en la sol·licitud, respecte del cost total previst de 
l’actuació. Es considerarà que estan licitades les obres respecte de les quals l'òrgan 
competent de l'ens hagi aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del 
procediment d'adjudicació, conforme l'establert a la normativa en matèria de 
contractació. Si l'obra no requereix de licitació, aquelles respecte de les quals 
l'òrgan competent de l'ens hagi aprovat l'adjudicació o reconegut obligacions 
corresponents a l'actuació objecte d'ajut. 

c. Obra projectada: En tercer lloc, es periodificarà assignant l’anualitat més immediata 
atenent a aquelles actuacions que es corresponguin amb "obres projectades” i 
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s'ordenaran en funció del percentatge corresponent a l'import executat, que s'hagi 
assenyalat en la sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació. Es 
considerarà que estan projectades les obres que comptin amb un projecte 
constructiu o una memòria valorada aprovats. 

d. Obra pendent de redacció de projecte: En darrer terme es periodificaran les obres 
que no comptin amb un projecte aprovat i corresponent a l’import executat, que 
s’hagi assenyalat en la sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació. 

 
D’aquesta manera i seguint el principi d’aquest article, s’han periodificat les 
consignacions en funció del grau d’execució de cadascuna de les actuacions. En el cas 
que ens ocupa, no s’ha pogut consignar en l’anualitat sol·licitada (2022), degut a que 
l’actuació de Martorell ha obtingut 72 punts, fet que la ubica en la posició número 106 
de les 136 estimades. Així, el crèdit disponible de l’anualitat 2022 ja s’havia esgotat 
amb altres actuacions amb major grau d’execució que la de Martorell i que també 
sol·licitaven la consignació per a l’any 2022. 
 
Cal destacar que en la sol·licitud de l’ajuntament de Martorell s’indica que l’actuació 
està pendent d’iniciar-se, tot i que es detalla que estava previst l’inici el mes de juliol de 
2022, amb un projecte redactat el mes de maig del mateix any. Tampoc s’indica que 
l’obra estigui adjudicada i/o licitant-se. 
 
Així, un cop feta la revisió que ha sol·licitat l’Ajuntament de Martorell, el centre gestor 
es ratifica en la distribució realitzada en funció de les disponibilitats pressupostàries i 
que així consta a l’informe d’instrucció. [..]” 

 
12. Així doncs, de l’informe referit i dels fets produïts en resulta que la sol·licitud de 

l’Ajuntament de Martorell per a l’actuació “Rehabilitació energètica del Cafè i 
Teatre "El Progrés" de Martorell”, un cop valorada en funció dels criteris establerts 
en el règim del programa, es va estimar per tot l’import sol·licitat però no es va 
poder periodificar per a l’any 2022 perquè el crèdit disponible per a aquesta 
anualitat ja s’havia esgotat amb d’altres actuacions estimades que, d’acord amb 
l’article 17 del règim, tenien un grau d’execució més avançat que la de 
l’Ajuntament de Martorell, la qual estava encara pendent d’iniciar-se.  

 
13. Per tot l’anterior, i en base a l’informe emès, es considera conforme a dret la 

distribució de l’ajut establerta en la resolució de concessió. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, pel que fa al requeriment previ al recurs contenciós 
administratiu entre administracions públiques. 

 
2. L’acord setè del dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 26/2022, de 24 

de febrer (BOPB d’1 de març), d’aprovació del Programa sectorial de rehabilitació i 
millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials, estableix que “una vegada aprovat aquest acte pel Ple corporatiu, i 
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llevat de les modificacions en la distribució de la despesa autoritzada per anualitats, 
que també correspondrà aprovar-les al Ple, la resta d’actes administratius que es 
derivin del present acte, incloent la resolució del procediment de concessió, la 
rectificació d’errors, i les liquidacions de la convocatòria, correspondrà aprovar-los 
als òrgans que siguin competents de conformitat amb el que disposa la Refosa 
núm. 1/2020 o l’instrument que estigui vigent”. 
 

En aquest sentit, l’apartat 3.5.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 pel Decret de la Presidència 1388/22, de 14 de febrer, 
(BOPB de 16 de febrer) i modificada pel Decret 6212/2022, de 26 de maig (BOPB 
de 31 de maig), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs i el seu règim, 
en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. ADMETRE A TRÀMIT els requeriments presentats per l’Ajuntament de 
Borredà i per l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la resolució 
del procediment de concessió dels ajuts del Programa sectorial de rehabilitació i 
millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials 
aprovada per l’acord de la Junta de Govern núm. 725/22, de 27 d’octubre de 2022 
(BOPB de 31 d’octubre de 2022). 
 

Segon. ESTIMAR parcialment el requeriment referit en l’acord primer presentat per 
l’Ajuntament de Borredà en allò relatiu a la motivació de la desestimació de la seva 
sol·licitud i DESESTIMAR la resta de pretensions, d’acord amb els fets i fonaments 
jurídics detallats en la part expositiva d’aquest acte. En conseqüència, procedir a la 
rectificació indicada en l’acord següent. 
 

Tercer. RECTIFICAR l’annex 3 del dictamen de resolució del procediment de 
concessió dels ajuts del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, 
edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, aprovat per 
l’acord de la Junta de Govern núm. 725/22, de 27 d’octubre de 2022 (BOPB de 31 
d’octubre), en allò referit a la motivació de la desestimació de la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Borredà, en el sentit següent: 
 

Valoració. Detall Valoració  
 

On diu: Manca de conveni amb l’ens privat. 
 

Ha de dir: Manca de titularitat pública del bé. 
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Quart. DESESTIMAR el requeriment referit en l’acord primer presentat per 
l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb els fets i fonaments jurídics detallats en la part 
expositiva d’aquest acte. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.383,68 €, a l'Ajuntament de Callús, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0027878).- 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 Callús va presentar en data 1 desembre 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 
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per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Callús 
Actuació:  “Inversions 2022” 
Import crèdit:  64.383,68 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  8.148,22 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 00120/2022 

* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-quatre mil tres-cents 
vuitanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims (64.383,68 €) 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 Callús.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, 
per a finançar l'actuació local “Parcs infantils”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0026834).- 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 Castellnou de Bages va presentar en data 17 novembre 2022 una 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Castellnou de Bages 
Actuació:  “Parcs infantils” 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  7.593,44 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00113/2022 

* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil euros (60.000,00 €) 
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 Castellnou de Bages.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 112.000 €, a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, 
per a finançar l'actuació local “Inversió edificis municipals”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026835).- 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 Castellnou de Bages va presentar en data 17 novembre 2022 una 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
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 Castellnou de Bages 
Actuació:  “Inversions edificis municipals” 
Import crèdit:  112.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  14.174,42 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00114/2022 
* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent dotze mil euros (112.000,00 €) 
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 Castellnou de Bages.” 
 
19.- 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 Esplugues de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Expropiació Carrer de la Riba, 28-30 
anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0026644).- 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 d'Esplugues de Llobregat va presentar en data 16 novembre 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiacions c/. de la Riba 28-30 Anualitat 
2022” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
Actuació:  “Expropiacions c/. de la Riba 28-30 

Anualitat 2022” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  25.311,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00112/2022 
* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Gallifa, per  a finançar 
l'actuació local “Inversions 2022-Casa de la Vila”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027817).- 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 Gallifa va presentar en data 30 novembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversions 2022 Casa de la Vila” 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 Gallifa 
Actuació:  “Inversions 2022 Casa de la Vila” 
Import crèdit:  150.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  18.983,59 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00119/2022 

* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Gallifa.” 
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21.- 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 Manlleu, per a 
finançar l'actuació local “Reforma del teatre centre de Manlleu”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026898).- 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 Manlleu va presentar en data 18 novembre 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reforma del teatre centre de Manlleu” 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. 

 
7. 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 Manlleu 
Actuació:  “Reforma del teatre centre de Manlleu” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  25.311,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00116/2022 

* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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 Manlleu.” 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 178.271,20 €, a l'Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat, per a finançar l'actuació local “Urbanització zona de lleure Passeig 
de la Canaleta”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0027128).- 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 Monistrol de Montserrat va presentar en data 22 novembre 2022 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urb. zona de lleure Passeig de la 
Canaleta” 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 Monistrol de Montserrat 
Actuació:  “Urb. zona de lleure Passeig de la Canaleta” 
Import crèdit:  178.271,20 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  22.561,52 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00117/2022 
* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-vuit mil dos-cents 
setanta-un euros amb vint cèntims (178.271,20 €) 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 Monistrol de Montserrat.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 
per a finançar l'actuació local “Pavelló Ateneu: Pista hockey, mur i vial. Projecte 
2022/2/ESPOR/1”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0027299).- 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 Sadurní d'Anoia va presentar en data 24 novembre 2022 una 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
Actuació:  “Pavelló Ateneu: Pista hockey, mur i vial” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
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Interessos implícits estimats  25.311,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00118/2022 
* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, per a finançar l'actuació local “Urbanització barri La Vinyala, 2a. fase (1a 
part)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026893).- 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 Vicenç dels Horts va presentar en data 18 novembre 2022 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urbanització barri La Vinyala, 2a. fase 
(1a part)” 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 
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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. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Actuació:  “Urbanització barri La Vinyala, 2a. fase (1a 

part)” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,85 % 
Interessos implícits estimats  25.311,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00115/2022 
* 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 las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.800 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l'actuació local “Adquisició llicències software”, al 
0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011468).- 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 Matadepera va presentar en data 28 maig 2021 una sol·licitud per 

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

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/06/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
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Ens local:  Ajuntament de Matadepera 
Actuació:  “Adquisició llicències software” 
Import crèdit:  96.800,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -1.027,60 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00039/2021 
“d’acord amb la Resolució de 04.05.2021 (BOE. núm. 108, de 06.05.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de noranta-sis mil vuit-cents euros (96.800,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de Matadepera, mitjançant el Decret núm. 2022 DECR001578 de 

25/11/2022 va presentar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa de 
Crèdit 00039/2021 de la inversió “Adquisició llicències software”. 
 

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. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Matadepera 
Actuació:  “Adquisició llicències software” 
Import crèdit:  96.800,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -1.027,60 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00039/2021 
“d’acord amb la Resolució de 04.05.2021 (BOE. núm. 108, de 06.05.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 

Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103001996 d’import noranta-sis mil vuit-
cents euros (96.800,00 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0011468. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Matadepera.” 
 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Roda de Ter, per a finançar l'actuació local “Obres d’urb. c/Verge del Sòl del 
Pont 1a fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018465).- 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 Roda de Ter va presentar en data 21 setembre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. fase ”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14/10/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Roda de Ter 
Actuació:  “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. 

fase” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00080/2021 
“d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 

I va autoritzar i disposar la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 

4. L'Ajuntament de Roda de Ter, va presentar en data 28 de novembre de 2022 una 
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 00080/2021 de la inversió “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. fase” 
amb registre d’entrada E/000018-2022 
 

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. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Roda de Ter 
Actuació:  “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. 

fase” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00080/2021 
“d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103003732 d’import dos-cents mil euros 
(200.000,00 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0018465 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Roda de Ter.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, atorgat a l'Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia, per a finançar l'actuació local “Projecte asfaltat via pública”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024401).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

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

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

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10/11/2022 va concedir el 

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

 
Anualitats:  10 
Referència: 00092/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa la despesa de dos-cents mil euros 
(200.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va presentar en data 24 de novembre de 

2022 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec 
de la Caixa de Crèdit 00092/2022 de la inversió “Projecte asfaltat via pública” amb 
registre d’entrada 202210176040. 
 

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. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
Actuació:  “Projecte asfaltat via pública” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 2,45 % 
Interessos implícits estimats  22.114,20 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00092/2022 
* d’acord amb la Resolució de 06.10.2022 (BOE. núm. 242, de 08.10.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2203004333 d’import de dos-cents mil euros 
(200.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2022/0024401. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, atorgat a l'Ajuntament de Tiana, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0% d'interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016246).- 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 Tiana va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

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

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 16/09/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Tiana 
Actuació:  “Adquisició tarimes” 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -217,43 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00068/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de vint mil euros (20.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

4. L'Ajuntament de Tiana, va presentar en data 28 de novembre de 2022 una 
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 00068/2021 de la inversió “Adquisició tarimes” amb registre d’entrada 
E/000939-2022. 

 
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. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Ens local:  Ajuntament de Tiana 
Actuació:  “Adquisició tarimes” 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -217,43 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00068/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103003246 d’import vint mil euros 
(20.000,00 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0016246. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Tiana.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, atorgat a l'Ajuntament de Tiana, 
per a finançar l'actuació local “Projecte implantació millores informàtiques”, al 
0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016247).- 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 Tiana va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Projecte implantació millores informàtiques”, la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 16/09/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Tiana 
Actuació:  “Projecte implantació millores informàtiques” 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -652,28 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00069/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) 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 que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de seixanta mil euros (60.000,00 €) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de Tiana va presentar en data 28 de novembre de 2022 una 

comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 00069/2021 de la inversió “Projecte implantació millores 
informàtiques” amb registre d’entrada E/000939-2022 

 
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. 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Tiana 
Actuació:  “Projecte implantació millores informàtiques” 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -652,28 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00069/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103003247 d’import seixanta mil euros 
(60.000,00 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0016247 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Tiana.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, denegar la 
subvenció, dintre del Programa de Crèdit Local, per a subvencionar el préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a l’Ajuntament de Viladecavalls 
(Exp. núm. 2022/0016930).- 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Viladecavalls presentà en data 06/07/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 767.923,16 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 Viladecavalls. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat en data 11 d’octubre de 2022 

a Diputació de Barcelona la denegació de l’operació sol·licitada. 
 
5. La Diputació de Barcelona ha sol·licitat la revisió de la denegació, motiu pel qual es 

va convocar i celebrar la Comissió d’Avaluació del Concert del Programa de Crèdit 
Local per avaluar l’operació denegada, referent a l’expedient: 2022/0016930 
Ajuntament de Viladecavalls celebrada en data 3/11/2022. 

 
6. En l’Acta de dita Comissió hi consta que l’entitat financera ha manifestat que 

l’operació de préstec sol·licitada per l’Ajuntament de Viladecavalls presenta 
problemes financers per poder concedir-li l’import sol·licitat i considera que no es 
viable des del punt de vista de l’entitat financera. I, que la Comissió d’avaluació del 
concert, d’acord amb l’explicació tècnica emesa, va acceptar la denegació de 
l’operació de préstec en les condicions assenyalades, i d’acord amb la base 
divuitena del plec regulador. 

 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. 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 el següent 
 
 ACORD 
 
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Viladecavalls per 
subsidiar el préstec sol·licitat a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 06/07/2022 en base als arguments detallats a la part expositiva.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, actualitzar el 
Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del 
patrimoni de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0027692).- 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: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 21 de març de 
2002 es va aprovar el Model i el Manual de gestió integral i descentralitzada del 
patrimoni de la Diputació de Barcelona, integrat pel Tom I “Configuració” que recull la 
definició de les tipologies gestionades per la corporació; el Tom II “Procediments” i el 
Tom III “Explotació”. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Des de la seva aprovació a l’any 2002, i fruit de la gestió continuada del patrimoni, els 
criteris dels actius a inventariar s’han anat definint, perfeccionant i adaptant a la realitat 
canviant. 
 
L’any 2013, s’aprovà per l’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, la qual vingué a substituir i derogar la Instrucció 
aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i que entrà en vigor l’1 de 
gener de 2015. 
 
Pels motius exposats, mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 217/2015 de la 
Diputació de Barcelona de 30 d’abril de 2015 s’aprovà el nou Tom I “Configuració” del 
Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona, 
el qual va ser modificat, mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 41/2016 de la 
Diputació de Barcelona d’11 de febrer de 2016.  
 
Des de l’aprovació i posterior modificació del Tom I “Configuració”, s’ha produït la 
dissolució de la Fundació Pública Casa de Caritat, el que ha comportat la modificació 
de l’estructura per societats en què es basava l’Inventari de Béns de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per decret del President de la Fundació Pública Casa de Caritat de data 16 de 
novembre de 2018 (registre de resolucions núm. 6/2018) es va proposar elevar al Ple 
la dissolució de l’organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat. Posteriorment, 
per acord del Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 29 de novembre de 
2018 (registre d’acords núm. 148) es va aprovar la dissolució de l’organisme autònom 
Fundació Pública Casa de Caritat amb efectes 31 de desembre de 2018, moment a 
partir del qual la Diputació de Barcelona el succeiria universalment en tots els seus 
bens, drets i obligacions.   
 
En data 16 d’abril de 2019, per Decret del diputat delegat de la Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, núm. 4785/2019, es va aprovar la 
proposta de migració dels actius de la Fundació Casa de Caritat a l’Inventari de Béns 
de la Diputació de Barcelona, amb efectes 1 de gener de 2019. 
 
Fruit de la gestió continuada del patrimoni durant els darrers anys i de la dissolució de 
l’organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat, es procedeix a l’adaptació i 
actualització del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Es modifica el redactat de l’epígraf 1.1 Preàmbul (que es troba al capítol 1 Introducció) 
actualitzant la informació.  
 
Es redacta de nou l’epígraf 2.1 Taula d’organitzacions i resultats (recollit al capítol 2 
Organitzacions i Societats), donat que l’organització Diputació de Barcelona, que tenia 
2 societats, passa a tenir una única. En la mateixa línia es modifica el primer paràgraf 
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de l’epígraf 4.5 Comptes comptables (recollit al capítol 4 Normes generals 
d’immobilitzat), per deixar palès que només hi ha una societat. 
 
En el capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.2.2 Tipus de bé, es modifiquen els 
apartats Béns per quantitat (CA) i Béns globals (GL); de l’epígraf 5.2.3 Dades Generals 
es substitueix “naturalesa patrimonial” per “naturalesa jurídica”. 
 
Així mateix, a l’epígraf 5.3 Descripció de famílies morfològiques dins del capítol 5 
Famílies morfològiques, es creu oportú modificar diverses fitxes, per ampliar i 
complementar la informació existent.  
 
Consten a l’expedient la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
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 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, sobre les competències de la Presidència a favor de la Junta 
de Govern (punt 3, subapartat 4.j) en virtut del qual “L’adopció de mesures i 
establiment de criteris de coordinació general en relació amb els Serveis i els 
Organismes dependents de la corporació, a proposta de la presidència, per delegació 
d’aquesta”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ACTUALITZAR el Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i 
descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona, segons l’annex que 
s’adjunta, el qual recull els canvis següents: 

 
- Capítol 1 Introducció, es modifica el redactat de l’epígraf 1.1 Preàmbul. 
 
- Capítol 2 Organitzacions i Societats, es modifica el redactat i la taula de l’epígraf 

2.1 Taula d’organitzacions i societats. 
 

- Capítol 4 Normes generals d’immobilitzat, es modifica el primer paràgraf de 
l’epígraf 4.5 Comptes comptables. 

 

- Capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.2.2 Tipus de bé, es modifiquen els 
apartats Béns per quantitat (CA) i Béns globals (GL); de l’epígraf 5.2.3 Dades 
Generals es substitueix “naturalesa patrimonial” per “naturalesa jurídica”. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.3 Descripció de famílies 
morfològiques, es substitueixen diverses fitxes de famílies morfològiques per 
ampliar informació i/o esmenar algun error.  

 

- Annex Taula resum de famílies morfològiques, es recullen les modificacions de 
les famílies morfològiques d’aquest punt i a més s’afegeixen les següents: 

 

 120401 Infraestructura interior: es substitueix el compte d’amortització, 2811, 
pel compte 2812. 

 340608 Objectes llenceria, coberteria, cristalleria: es substitueix el nom de la 
família per Coberteria, cristalleria.  

 

Segon. ESTABLIR que aquestes modificacions seran d’aplicació a partir de l’1 de 
gener de 2023.” 
 
Documents vinculats 
 
Llistat(a652b74f60cfb70c98f2) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  Francisco Javier Martínez de Morentin 02/12/2022, 11:20 
Promotor López (SIG)  
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 
determinats espais de l’edifici situat al carrer de Sant Pere més Baix, núm. 7-9, 
de Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent aprovada per 
acord de la Junta de Govern núm. 441/2022, de 9 de juny de 2022, a favor de 
l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, la Bonne, amb efectes d’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2023 (Exp. núm. 2019/0005343).- 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 és propietària de l’edifici Francesca Bonnemaison 
situat a Barcelona, al carrer de Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, el qual figura inscrit 
a l’Inventari de Béns de la corporació amb els codis F000893 a nivell d’edifici i 
F000038 a nivell de terreny, amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic 
afecte a servei públic. 

 
2. L’edifici anomenat Espai Francesca Bonnemason, antic Palau Cordelles, pren el 

nom en motiu de qui va ser la fundadora de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona, que es va ubicar en aquest mateix edifici, i està catalogat com a bé 
cultural d’interès local, amb la clau de protecció 7a, Codi del Pla BA189, enclavat 
al sector oriental del centre històric de Barcelona. 
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3. Des de que la Diputació de Barcelona assumeix la titularitat de l’edifici, l’immoble 

és gestionat preservant la finalitat inicial que desenvolupava l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona, fomentant la participació activa de la dona en tots 
els àmbits de la cultura, impulsant polítiques d’igualtat d’oportunitats dirigides al 
conjunt de la ciutadania i de la província de Barcelona. 

 
4. Amb aquesta finalitat, a l’edifici Francesca Bonnemaison, s’hi desenvolupen 

diferents projectes relacionats amb polítiques d’igualtat realitzats per la pròpia 
administració i altres que es duen a terme per diferents entitats.  

 
A l’edifici s’hi ubiquen de manera permanent el servei de Biblioteca Popular de la 
Dona, es duen a terme altres serveis corporatius com l’Oficina de Polítiques 
d’Igualtat, l’Escola de la Dona, que permet donar accés a la formació, a la cultura i 
a la capacitació professional de les dones, i periòdicament s’hi desenvolupen 
activitats culturals i formatives per part de la Diputació de Barcelona destinades al 
personal propi i al dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Barcelona. 

 
5. L’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 

Bonnemaison, la Bonne, és una entitat sense afany de lucre, inscrita al Registre 
d’Entitats amb el núm. 25242-J/1, que es constituí l’any 2001, establint la seva seu 
inicialment al carrer Casp, núm. 38 de Barcelona, per promoure la creació d’un 
espai cultural autònom i participatiu per a dones. 

 
6. Entre les finalitats establertes en els estatuts de l’Associació, en el seu art. 2, es 

destaca la voluntat d’incorporar la diversitat cultural, educativa i social de les 
dones, mitjançant l’articulació de canals de comunicació i participació; la 
consolidació d’un espai de trobada, d’intercanvi i de creació de les aportacions 
culturals de les dones en tots els àmbits, que fomenti la cohesió social i 
econòmica, i l’ocupació i l’emprenedoria femenines; la promoció de la innovació, la 
recerca, el desenvolupament i la transferència de coneixement en el sector 
cultural des de la perspectiva de les dones.  

 

7. En aquesta línia, l’entitat i la Diputació de Barcelona varen signar diferents 
convenis que han permès autoritzar l’ús de determinats espais de l’edifici Espai 
Francesca Bonnemaison, identificats a l’Inventari de Béns amb el codi F169400 
amb naturalesa jurídica de bé demanial, a favor de l’Associació, amb caràcter 
gratuït: 

 
- Conveni de col·laboració de 13/05/2003 (amb addenda d’1/12/2005), núm. de 

registre 106/2003, pel qual es cedia l’ús de certs espais de l’edifici 
Bonnemaison, amb règim jurídic de domini públic, a favor de l’Associació amb 
caràcter gratuït, per un període de deu anys de vigència, des de l’ocupació 
efectiva dels espais. 
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- Acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26/06/2014, núm. 
317/2014, que aprovava la continuïtat en la utilització de dits espais i amb 
caràcter gratuït a favor de l’Associació, per un període de quatre anys, fins el 
25 de juny de 2018. 

 
- Acord de Junta de Govern de 30/05/2019, núm. 271/2019, que aprovava 

l’autorització d’ús amb caràcter gratuït dels espais per un període de quatre 
anys més, fins el 25 de juny de 2022. 

 
- Acord de Junta de Govern de 9/06/2022, núm. 441/2022, que aprovava la 

continuïtat de l’ús amb caràcter gratuït, fins el 31/12/2022. 
 
8. Al febrer del 2021, l’Associació la Bonne comença a preparar la documentació 

necessària per a sol·licitar la declaració d’utilitat pública de l’entitat i aconseguir, 
d’aquesta manera, el reconeixement administratiu en l’activitat que aquesta 
realitza amb finalitats d’interès general reconegudes en l’àmbit cultural, de la 
promoció de la dona, del foment de la igualtat d’oportunitats i de la tolerància, 
entre d’altres, d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
dret d’associació, que en el seu article 32.1 estableix la iniciativa de les 
associacions per a poder ser declarades d’utilitat pública.  

 
En data 30 de juliol de 2021 l’Associació inicia el procediment per a obtenir la 
utilitat pública i realitza la presentació formal de la sol·licitud davant el Registre 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. La concessió de la declaració 
d’utilitat pública és competència del Ministerio del Interior, tot i que la tramitació i la 
instrucció es realitza a través del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya (Entitats Jurídiques), segons el procediment regulat al Reial Decret 
1740/2003 de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions 
d’utilitat pública. 
 
A principis d’octubre de 2021 l’entitat rep un requeriment d’Entitats Jurídiques 
demanant una ampliació de la informació aportada per a sol·licitar la declaració 
d’utilitat publica. Un cop presentada la informació requerida i complimentat el 
requeriment per part de  l’Associació, no consta, de moment, informació al 
respecte de la resolució definitiva de l’expedient de declaració d’utilitat pública.  
  
A dia d’avui, l’Associació la Bonne segueix utilitzant els espais esmentats de 
l’edifici Espai Bonnemaison; utilització que es preveu mantenir de manera 
provisional per la Diputació de Barcelona, en tant s’obté la resolució de l’expedient 
de declaració d’utilitat pública per a l’Associació, sent dita autorització d’ús 
establerta fins el 31 de desembre de 2023. 

 

9. La Diputació de Barcelona manté l’interès corporatiu de preservar i destinar els 
espais esmentats que, com a integrants de l’edifici Espai Bonnemaison, són de 
naturalesa jurídica demanial, i per tant afectes a servei públic o a finalitat pública, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

a funcionalitats o serveis de caràcter cultural, formatiu i de promoció de la igualtat 
real i efectiva de dones i homes. 

 

10. En aquest sentit, vist que es manté l’interès pel qual es va concedir l’ús l’any 2003 
a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, considera pertinent autoritzar la continuïtat en l’ús d’aquests espais 
de domini públic, per donar continuïtat a les activitats que es realitzen en els 
mateixos, en el marc de la normativa patrimonial aplicable. 

 

11. La Diputació de Barcelona ostenta competències en matèria de desenvolupament 
social, d’acord amb el que disposa l’apartat d) de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. I dins d’aquest marc competencial, 
mitjançant l’Oficina de Polítiques d’Igualtat, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, la Diputació de 
Barcelona presta suport a la consolidació de les polítiques d’igualtat de gènere i 
de defensa del dret fonamental d’igualtat entre homes i dones, en la província de 
Barcelona. 
 

Així mateix vetlla pel compliment de les actuacions previstes en la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el marc de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, per, d’entre 
d’altres, garantir i fomentar el dret a la cultura de les dones, donar suport a les 
entitats de defensa dels drets de les dones i impulsar la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat per a 
promoure una societat veritablement igualitària. 

 

12. En conseqüència, amb la finalitat de facilitar la realització d’activitats relacionades 
amb polítiques d’igualtat de gènere, de promoció de la dona, del foment de la 
igualtat d’oportunitats i de la tolerància, i activitats d’àmbit cultural entre les 
principals, la Diputació de Barcelona permet que la l’Associació Promotora del 
Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, la Bonne, continuï 
utilitzant els espais que ocupa actualment en l’edifici Espai Francesca 
Bonnemaison, mentre es resol l’expedient de declaració d’utilitat pública que 
l’entitat té iniciat i en tràmit, fins el 31 de desembre de 2023. I mentre estigui vigent 
la present autorització es determina igualment la continuïtat de la vigència de les 
condicions que regeixen l’ús actual d’aquests espais, aprovades per Acord de 
Junta de Govern de 30/05/2019, núm. 271/2019. 

 
13. Consten a l’expedient la memòria justificativa de la Direcció de Serveis de 

Planificació Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària. 

 
Fonaments jurídics 
 
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
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I. L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

(en endavant LRBRL), disposa que les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns.  
 

II. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya (en endavant RPELC), article 28 disposa que els ens 
locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de 
tota classe de béns i drets. 
  

III. La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 36.1.d) de la LRBRL, ostenta 
competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 

 
Relatius al règim dels béns de domini públic i a la regulació d’autorització d’ús amb 
caràcter gratuït 
 
IV. Resulta d’aplicació l’article 5 i 6 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni 

de les Administracions Públiques (LPAP), en relació amb els principis relatius als 
béns públics i a la gestió i administració dels béns; l’art. 84, 85.3 i 86.2, en relació 
amb que l’ocupació dels béns de domini públic requereix títol habilitant, i l’article 
92, respecte a l’atorgament i procés de les autoritzacions d’ús sobre béns de 
domini públic. 
 

V. Els articles 84, 86.2, 90 i 92 de la LPAP, regulen les autoritzacions sobre béns de 
domini públic, el títol habilitant, l’atorgament, en relació amb la resta del Capítol I 
del Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de 
domini públic, el termini màxim pel que fa a les autoritzacions.  

 
VI. L’art. 92.5 de la LPAP pel que fa a la possibilitat de que les autoritzacions puguin 

ser gratuïtes, estableix que no estaran sotmeses a taxa les autoritzacions quan la 
utilització privativa de béns de domini públic no comporti una utilitat econòmica per 
a la persona autoritzada.   

 
VII. Quant a la normativa autonòmica, l’article 3 del RPELC determina que són béns 

de domini públic els afectes a un ús públic o als serveis públics dels ens locals i, 
en tot cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l’ens local on té la 
seva seu la corporació i aquells en què s’allotgen els seus òrgans i serveis; l’art. 
53, pel que fa al destí i els usos dels béns de domini públic, que poden ser objecte 
d’altres utilitzacions, sempre que no contradiguin els interessos generals; i l’art. 57 
pel que fa a l’ús privatiu dels béns de domini públic.  
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Pel que fa a la normativa comptable 
 
VIII. D’acord amb la normativa comptable, les operacions patrimonials es registraran a 

l’Inventari de Béns de la corporació i es valoraran segons el que s’estableix a la 
norma 19a i la 18a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.  

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 
IX. La Presidència de la Diputació de Barcelona ostenta la competència per aquesta 

autorització d’acord amb l’article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i d’acord amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), que estableix la competència al President de les entitats 
locals pel que fa a les adjudicacions de concessions sobre els béns de la 
corporació quan el pressupost base de licitació, en els termes definits a l’art. 100.1 
de la mateixa Llei, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de tres milions d’euros. 
 
En aquest sentit, cal indicar que els espais objecte de l’autorització d’ús tenen un 
valor de 439.613,54 €, d’acord amb l’informe emès per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària i que en tractar-se d’una associació sense afany de lucre, es 
considera oportú seguir amb la gratuïtat de l’ocupació. 

 
X. L’art. 34.2 de la LRBRL, estableix que el President de la Diputació de Barcelona 

pot delegar l’exercici de les seves atribucions, tenint en compte les que exceptua 
que no són aplicables en aquest cas.  

 
XI. 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 pel decret de Presidència núm. 1388/2022, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16.02.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.05.2022, atribueix a la Junta de Govern, 
per delegació de Presidència, la competència per aprovar les cessions d’ús de 
béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada superior a quatre 
anys. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’ús amb caràcter gratuït de determinats espais de l’edifici “Espai 
Francesca Bonnemaison” situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, 
inscrit a l’inventari de Béns de la corporació amb naturalesa de bé demanial, per donar 
continuïtat a l’autorització d’ús vigent, aprovada per acord de Junta de Govern 
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411/2022 de 9 de juny de 2022, a favor de l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, núm. de NIF G62607163, mentre es 
tramita i resol l’expedient de declaració d’utilitat pública de l’Associació, amb efectes 
des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2023, espais que es detallen a 
continuació:  
 

 Superfície 519,20 m2 de la planta segona 

 Superfície 316,18 m2 de la planta tercera 

 Superfície 23,73 m2 de les dependències subterrànies amb funcions de magatzem. 
 
Segon. DETERMINAR la continuació de la vigència de les condicions, aprovades per 
Acord de Junta de Govern de 30/05/2019, núm. 271/2019, que regulen l’ús dels espais 
referits en tot el que no es contradigui al present acord, amb excepció feta del termini o 
durada de l’autorització d’ús que s’estableix fins el 31 de desembre de 2023.  
 
Tercer. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació patrimonial 
d’autorització d’ús a favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, segons el que s’estableix a les normes de reconeixement i 
valoració 19a i 18a de la Instrucció del model normal de comptabilitat de l’administració 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als efectes 
oportuns.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de l’immoble 
situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, conegut com l’antiga biblioteca de 
Pineda de Mar, per un període de dos anys (Exp. núm. 2018/0015472).- 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 és propietària de l’immoble conegut com l’antiga 

biblioteca, situat a la Plaça de les Mèlies número 21 de Pineda de Mar, que figura 
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000079 i 
F001033, corresponents al terreny i a l’edifici respectivament, amb naturalesa 
jurídica de bé de domini públic.  

 
2. La Diputació de Barcelona va cedir l’ús de l’edifici a l’Ajuntament de Pineda de 

Mar per un període de 30 anys, en virtut de conveni signat en data 2 de novembre 
de 2000 entre les parts, amb la finalitat d’ubicar-hi i gestionar la Biblioteca Pública 
Municipal “Manuel Serra i Moret”.  
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Al març de 2011 la Biblioteca va ser traslladada a un altre emplaçament dotat 
d’una superfície major situat al c. Progrés núm. 22 del mateix municipi i l’immoble 
revertia a la Diputació en resoldre’s, per causa pactada, el conveni de cessió d’ús.  

 
3. Davant la manca d’equipaments propis del municipi, l’Ajuntament va sol·licitar a la 

Diputació de Barcelona la cessió d’ús de l’immoble per a prestar-hi un altre servei 
municipal, en concret, per a destinar-lo com a espai d’exposicions itinerants i per a 
traslladar-hi la seu de la Fundació Pública Municipal Joan Josep Tharrats d’Art 
Gràfic (en endavant Fundació Tharrats o Fundació).  

 
En data 27 de febrer de 2014 per acord de Junta de Govern núm. 70/2014 
s’aprova l’autorització d’ús de l’immoble a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
per ubicar-hi la seu de la Fundació Tharrats i per destinar-ho com a espai per a 
exposicions itinerants, mitjançant conveni signat per les parts, núm. 92/2015, per 
un període de 4 anys comprés del 23 de gener de 2015 al 22 de gener de 2019. 

 
4. La Fundació Tharrats d’Art Gràfic que neix al 1991 com a resultat de l'estreta 

relació existent entre l'artista i escriptor català Joan Josep Tharrats i Vidal i la 
població de Pineda de Mar, es constitueix en forma d’organisme autònom local, 
amb personalitat jurídica i patrimoni propi per acord plenari de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar de 22 de setembre de 2005 i per resolució de l’alcaldia de data 
25/11/2005 en execució de l’acord plenari la Fundació.  

 
Disposa d'un fons d'art fruit de la donació feta per Joan Josep Tharrats de tota la 
seva obra gràfica i de més de cinc-centes peces de la seva important col·lecció 
particular. La Fundació Tharrats té, entre d'altres, i segons consta a l’art. 4 dels 
seus Estatuts, les següents finalitats: 

 
Exposició permanent de l’obra de Joan Josep Tharrats i Vidal, així com la d’altres 
artistes contemporanis; 
Organització d’exposicions temporals d’obres d’altres artistes 
Promoure seminaris, cursos, conferències, representacions i qualsevol altra 
manifestació per a difondre l’art i l’educació artística; 
Popularitzar l'art gràfic, a nivell tècnic com artístic, i donar a conèixer els diversos 
procediments que hi concorren (aiguafort, aiguatinta, litografia, serigrafia, xilografia, 
gofrats, etc.), així com produccions en el camp de l'art gràfic, d'una  qualitat creadora 
diferent. 

  
La Fundació pretén posar en valor els diferents àmbits i facetes d’aquest món de 
l'art gràfic del qual el nostre país és un dels pioners. 

 
5. En aquest període, l’Ajuntament sol·licita l’ampliació de la cessió de l’immoble, per 

a poder iniciar les inversions necessàries per al funcionament de l’immoble com a 
seu de la Fundació Tharrats i manifesta el seu interès en aprovar un projecte de 
remodelació per adaptar l’espai a les necessitats expositores de la Fundació, 
previst per l’any 2021, que comportava la incorporació d’un terreny municipal 
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adjacent a l’immoble, propietat municipal, per dotar de més espai l’exposició 
permanent. 
 
El 21 de desembre de 2018 l’Ajuntament comunica a la Diputació que finalment la 
licitació del projecte de remodelació de l’immoble i la seva adequació 
arquitectònica i tècnica es durà a terme en el primer trimestre del 2019, reiterant 
tanmateix la necessitat de continuar i ampliar la durada de l’autorització d’us de 
l’immoble. 
 
Per mitjà de decret del Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
relacions amb la Ciutat de Barcelona, de 18/01/2019, núm. 246/2019, s’autoritza 
l’ús de l’immoble fins el 31 de desembre de 2019. Però finalment la tramitació del 
projecte de remodelació previst per l’any 2019, es va haver de posposar. 
 

6. El 27 de novembre de 2019, l’Ajuntament de Pineda de Mar presenta escrit,  
registre d’entrada núm. E/135382/2019, sol·licitant la concessió demanial de 
l’immoble per un termini de 30 anys, i fins que no es produeixi l’aprovació de la 
concessió sol·licitant la pròrroga de l’autorització d’ús vigent de l’immoble, amb la 
possibilitat, de manera temporal i mentre no es fes efectiu el trasllat de la 
Fundació un cop efectuades les adequacions de l’espai, destinar l’immoble a la 
realització d’activitats socioculturals organitzades pel propi Ajuntament o per les 
entitats que configuren el teixit associatiu pinedenc. 
 
En tant que no es realitzava el projecte de remodelació i previ al mateix, 
l’Ajuntament presentà projecte per a realitzar la legalització i adequació de la 
instal·lació elèctrica a normativa amb un pressupost de 30.438,82 euros la per tal 
d’obtenir l’autorització de posada en funcionament per part dels Serveis 
Territorials d’Indústria de la Generalitat. I per Decret la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 19/12/2019, núm. 
14865, s’autoritzava l’ús per a l’any 2020 i alhora s’autoritzaven les obres de 
millora consistents en legalització de la instal·lació elèctrica. 
 

7. El 14 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Pineda de Mar presentà escrit amb 
registre d’entrada S/9846/2020, reiterant la seva petició d’ús respecte l’immoble i 
l’endarreriment respecte el projecte de remodelació, en el que segueixen treballant 
per a dur-lo a terme.  
 

Per decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, de 18/12/2020, núm. 13161/2020, s’aprovà l’autorització temporal 
de l’ús de l’immoble per a l’any 2021. 
 

8. Per resolució de l’Alcaldia núm. ALC/1985/2021, de 14/12/2021, es sol·licitava la 
pròrroga de l’autorització d’ús de l’immoble que va ser aprovada per Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
núm. 14772/2021, de 21/12/2021. 
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9. I per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Pineda de Mar núm. 2879/2022, de 

29/11/2022, es sol·licita la concessió demanial per un termini de dos anys 
prorrogable de l’immoble per a destinar-lo a seu de l’organisme autònom Fundació 
Pública Municipal Joan Josep Tharrats d’Art Gràfic i com a espai d’exposicions 
itinerants, acollint com a suport les activitats i els serveis propis de la Fundació, 
així com de les exposicions itinerants que s’hi ubiquin o s’hi realitzin tant per part 
de l’Ajuntament com per part de la Fundació, i així mateix, l’Ajuntament podrà 
ubicar-hi, en cas de necessitat, altres serveis municipals.  

 
10. Atesa l’existència d’aquesta necessitat al municipi de Pineda de Mar, i mentre es 

presenta, per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, el projecte definitiu de 
remodelació i projecte d’inversió per adequar l’espai a la destinació esmentada, la 
Diputació de Barcelona considera necessari concedir de manera inicial la 
concessió de l’immoble situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, de Pineda de Mar, 
a favor de l’Ajuntament, per un període de dos anys prorrogable, mentre es tramita 
per part de l’Ajuntament el projecte de remodelació de l’immoble per adequar-lo a 
les finalitats de la Fundació Tharrats. 

 
11. La voluntat que es recull amb aquesta proposta és donar continuïtat en l’ús de 

l’immoble que segueix utilitzant l’Ajuntament de Pineda de Mar i, de manera 
ocasional i temporal, mentre no es faci efectiva la concessió demanial o bé el 
trasllat de la Fundació Tharrats l’Ajuntament podrà destinar l’immoble a la 
realització d’activitats socioculturals organitzades pel propi Ajuntament o per les 
entitats que configuren el teixit associatiu pinedenc. 

 
12. D'acord amb el principi de lleialtat institucional, les administracions locals han de 

prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i l'assistència que les altres administracions 
necessitin per a complir amb eficàcia les seves activitats, d’acord amb l’article 55, 
lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

 
La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses ens i entitats que desenvolupen 
activitats beneficioses per al conjunt de la ciutadania i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú.  

 
13. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar en un futur aquest immoble per als 

serveis que li són propis, i el mateix no es troba inclòs en cap pla o projecte de la 
corporació vigent o en curs, motiu pel qual es valora la pertinença d’aprovar la 
concessió demanial per una durada inicial de dos anys prorrogables a favor de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar mentre no es resol la tramitació del projecte de 
remodelació de l’immoble ubicat a la Plaça de les Mèlies núm. 21 de Pineda de 
Mar que ha d’impulsar l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
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14. Consten a l’expedient administratiu la Memòria justificativa de la Direcció de 
Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe jurídic i la Memòria econòmica del 
Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 

 

Fonaments de dret 
 

Pel que fa a la capacitat jurídica i competència de les administracions locals 
 

I. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals pel 

compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per 

a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, 

celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, 

interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.  

 

II. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals de Catalunya (en endavant RPELC), en sentit similar es pronuncia 

l’article 28 pel que fa a la capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i 

disposar de tota classe de béns i drets.  

 
III. La Diputació de Barcelona, d’acord amb els articles 31 i 36.1.d) de la LRBRL 

ostenta competències en matèria de cooperació, en foment del desenvolupament 
econòmic i social dels interessos particulars del municipi i de la província de 
Barcelona, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques 
en aquest àmbit. 

 
Pel que fa a les relacions interadministratives  

 
IV. La legislació de règim local estableix que les relacions recíproques entre les 

administracions hauran d’ajustar-se als deures d’informació mútua, col·laboració, 
coordinació i respecte als àmbits competencials respectius. I d'acord amb el 
principi de lleialtat institucional, les administracions locals hauran de prestar, en 
l'àmbit propi, la cooperació i l'assistència actives que les altres administracions 
necessitin per a complir amb eficàcia les seves activitats, d’acord amb els articles 
10 i 55, lletra e), de la LRBRL. 

 
L’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, (en endavant TRLMRLC), que 
estableix els principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administratives: 
lleialtat institucional, informació recíproca, i la cooperació, la col·laboració i 
assistència reciproca. 

 
V. En la legislació de règim administratiu general, aquests principis de lleialtat 

institucional, de cooperació i d’assistència també estan recollits en la legislació de 
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caràcter general, en concret en els articles 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 
octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 

 
I també es troben recollits a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa 
als principis que regeixen les relacions administratives. 

 
VI. Específicament, l’article 144.g) de la LRJSP, pel que fa a les diverses tècniques 

de cooperació, en matèria patrimonial, es refereix als canvis de titularitat i la 
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
VII. Pel que fa a les relacions recíproques en matèria de patrimoni, en la legislació 

estatal d’aquest àmbit, es troba recollit el principi de lleialtat institucional en 
relacions entre administracions amb component patrimonial en l’article 183, bàsic, 
i l’article 185, supletori, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del 
patrimoni de les administracions públiques, (en endavant LPAP). 

 
Pel que fa al règim dels béns de domini públic, normativa aplicable i regulació de la 
concessió demanial.  
 
VIII. Art. 3 i art. 4 de la LPAP pel que fa al concepte de patrimoni de les 

administracions i la seva classificació, i articles 5 i 6, en relació amb els principis 
relatius als béns i drets de domini públic o demanials, que s’inspiren i regeixen la 
regulació d’aquests béns. 
 
En el mateix sentit art. 30.1 de la LPAP, 208 del TRLMRLC, art. 80.1 LBRL, i art. 7 
del RPELC. 
 

IX. Art. 84 bàsic, i art. 86 de la LPAP, estableix que l’ocupació dels béns de domini 
públic requereix títol atorgat per l’autoritat competent, amb subjecció a 
l’atorgament de la corresponent autorització o concessió demanial, com és el cas.  

 
X. Pel que fa a la concessió demanial en concret, l’art. 93.1, bàsic, de la LPAP 

permet l’adjudicació directa de les concessions demanials en els supòsits 
previstos a l’art. 137.4) del mateix text legal, sempre i quan concorrin 
circumstàncies excepcionals, degudament justificades.  

 
Entre els supòsits de l’art. 137.4) de la LPAP, a l’apartat a) es preveu que el 
concessionari sigui una altra administració pública, o en general qualsevol 
persona jurídica de dret públic o privat que pertanyi al sector públic. 
 

XI. L’art 93.2 de la LPAP pel que fa formalització de la concessió un cop atorgada 
aquesta, i art. 69 del RPELC en el mateix sentit. L’art. 93.3 de la LPAP estableix 
una durada màxima de 75 anys, pròrrogues incloses. L’art. 93.4 de la LPAP pel 
que fa a la possibilitat d’atorgar les concessions amb contraprestació. L’art. 93.5 
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de la LPAP pel que fa al contingut mínim de l’acord d’atorgament. I articles 100 i 
101 de la LPAP pel que fa a l’extinció de les concessions demanials i els seus 
efectes.  
 

XII. Art. 3 i 5 del RPELC referent a l’afecció dels béns de domini públic al servei i ús 
públic. Art. 53 al 61 del RPELC on s’estableix el règim i els principis que regeixen 
l’ús dels béns de domini públic. Art. 62 del RPELC on es determinen les clàusules 
mínimes que ha de contenir la regulació de la concessió demanial. Art. 63 referent 
a la memòria explicativa. Art. 69 de la mateixa, pel que fa a la formalització de la 
concessió en document administratiu, i art. 70 del RPELC referent a les causes 
específiques d’extinció.  

 
L’afectació a l’ús públic i a servei públic del bé immoble queda justificada amb la 
destinació del mateix a ubicar la seu de la Fundació Tharrtas d’Art Gràfic, fundació 
pública municipal constituïda com a organisme autònom local, amb la finalitat 
principal d’exposar de manera permanent l’obra de Joan Josep Tharrats i la 
d’altres artistes contemporanis, així com ser exposició temporal d’artistes, i de 
promoure activitats formatives i de divulgació per a difondre l’art i l’educació 
artística, entre d’altres objectius. 

 
Relatius a la normativa comptable local 
 
XIII. La reversió de l’autorització i la concessió demanial, així com la reversió de la 

concessió demanial, s’han de registrar a l’Inventari de Béns de la corporació i 
valorar segons estableixen les normes de reconeixement i valoració, norma 19a, 
de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació i la formalització de l’acte 

 
XIV. L’art. 221.1 del TRLMRLC i art. 60 del RPELC atribueixen la competència al Ple 

per aprovar la concessió de domini públic per a més de 5 anys i de quantia 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, amb la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació. 

 
I l’art. 221.2 del TRLMRLC estableix la competència del ple per aprovar les altres 
concessions sobre béns de domini públic, i recull la possibilitat de que es pugui 
delegar en la Junta de Govern.  
 
En aquest sentit, l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, 
conforme el que s’estableix en l’apartat 3.2.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. 1388/2022, de data 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022 i 
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modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.05.2022. 
 
I respecte la formalització de l’acte, resulta aplicable l’apartat 4.2.b).4) del mateix 
text de la Refosa 1/2022, que confereix la competència a la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns per a la formalització del 
document administratiu.  

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
de l’immoble conegut com l’antiga biblioteca, ubicat a la Plaça de les Mèlies núm. 21 
del municipi de Pineda de Mar, inscrit a l’Inventari de Béns amb naturalesa demanial, 
amb els núm. F000079 i F001033, terreny i edifici respectivament, d’acord amb els 
termes i condicions que es contenen en el document administratiu, per un període de 
dos anys, prorrogable per dos anys més, per acord exprés d’ambdues parts, amb 
efectes d’1 de gener de 2023. 
 
Segon. APROVAR la minuta del document administratiu que regula les condicions de 
la concessió demanial que s’incorpora al dictamen com Annex l. 
 
Tercer. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació, una vegada signat el 
document administratiu de concessió demanial, d’acord amb la norma de 
reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de comptabilitat de l’Administració local, 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, les operacions comptables 
següents, que fan referència al bé immoble: 
 

- La reversió de l’immoble a favor de la Diputació de Barcelona, com a 
conseqüència de l’extinció de l’autorització d’ús, que finalitza en data 31 de 
desembre de 2022.  

 
- La concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a 

conseqüència de la signatura del nou document administratiu, que s’inicia en 
data 1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2024 i, si és el cas, la seva 
pròrroga. 

 
Quart. DETERMINAR que en el moment en que finalitzi la concessió demanial de 
l’immoble atorgada a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, o la seva pròrroga en el 
cas, aquest revertirà novament a la Diputació de Barcelona, realitzant la corresponent 
anotació comptable de la reversió de l’immoble. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a les parts interessades per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.” 
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Subdirecció d’Edificació 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord 
del Recinte Mundet”, amb un pressupost base de licitació de 16.087.239,30 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.378.320,25 €, resulta per un 
pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0003473).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord núm. 790 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 10 de novembre 

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

 

Lots 
Import 

(IVA exclòs) 
21% d’IVA 

Import 
(IVA inclòs) 

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

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

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

 
2. Es tracta d’un contracte d’obres, subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de 

recurs especial en matèria de contractació, i és procedent la seva tramitació 
mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació. 

 
3. S’ha disposat l’inici del present expedient de contractació i cal aprovar el Plec de 

clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació i posterior execució del 
contracte. 

 
4. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per import de 

19.465.559,55 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20320/93310/63202, de la manera següent: 
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Lots 2023 2024 2025 Total 

Lot 1: Obra civil 1.500.000,00 € 7.000.000,00 € 4.237.547,97 €    12.737.547,97 €  

Lot 2: Instal·lacions 0,00 € 3.000.000,00 € 3.728.011,58 €      6.728.011,58 €  

Total 1.500.000,00 € 10.000.000,00 € 7.965.559,55 €    19.465.559,55 €  

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 

 
Fonaments de dret 

 
1. D’acord amb el que preveuen els articles 13, 20 i 44 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), es tracta d’un contracte d’obres 
subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 

 
2. D’acord amb el preveuen els articles 131, 145, 146 i 156 a 158 LCSP, la present 

contractació es tramitarà mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació. 

 
3. D’acord amb l’article 122 LCSP, és procedent l’aprovació del Plec de clàusules 

administratives particulars que regirà l’adjudicació i posterior execució del contracte, 
i que s’adjunta com annex. 

 
4. L’article 117.2 LCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar, 

encara que la seva execució, ja sigui en una o en varies anualitats, s’hagi d’iniciar 
en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització de la despesa 
corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de sotmetre a la 
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en el pressupost corresponent. 

 
5. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en 
relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació proposada. 

 
6. De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 2 de la LCSP, 

corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes amb un import que superi la quantia de sis milions d’euros. 

 
7. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 16 de febrer.  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació de les obres del “Projecte de reforma 
del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un pressupost base de 
licitació de 16.087.239,30 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.378.320,25 €, resulta per un pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, 
desglossat en els lots següents: 
 

 Import 
(IVA exclòs) 

21% d’IVA 
Import 

(IVA inclòs) 

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

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

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

 
Segon. TRAMITAR la present contractació mitjançant procediment obert i adjudicació 
mitjançant l’aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que regirà 
l’adjudicació i posterior execució del contracte, el qual s’adjunta com annex a la 
present resolució. 
 
Quart. ESTABLIR la improcedència de la revisió de preus, d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada contractació. 
 
Cinquè. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per 
import de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20320/93310/63202, de la manera següent: 
 

Lots 2023 2024 2025 Total 

Lot 1: Obra civil 1.500.000,00 € 7.000.000,00 € 4.237.547,97 €    12.737.547,97 €  

Lot 2: Instal·lacions 0,00 € 3.000.000,00 € 3.728.011,58 €      6.728.011,58 €  

Total 1.500.000,00 € 10.000.000,00 € 7.965.559,55 €    19.465.559,55 €  

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 
 
Sisè. PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea i en el Perfil del Contractant de la Diputació de Barcelona. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Subdirecció d’Edificació de 
l’execució de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet”, dividit en dos lots (P16MD1844). 
 
L’objecte d’aquesta contractació es divideix en els lots següents: 
 
Lot 1: Obra civil. 
Lot 2: Instal·lacions. 
 
Els licitadors poden presentar oferta per un o pels dos lots. 
 
Els codis CPV que corresponen són els següents: 
 
Lot 1: 45453100-8 (Treballs de reacondicionament). 
Lot 2: 45259900-6 (Actualització d’instal·lacions). 
 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la divisió en lots, el criteri d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 

19.465.559,55 €, IVA inclòs. 
 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 3.378.320,25 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

16.087.239,30 € 3.378.320,25 € 

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:   

 

Costos directes  12.053.960,13 € 

Costos indirectes  1.339.328,90 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 13.393.289,03 € 

Altres despeses:  

 Despeses generals 13 % 1.741.127,58 € 

 Benefici industrial 6%  803.597,34 € 

 Estudi de seguretat i salut 149.225,35 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS 16.087.239,30 € 

IVA 21 % 3.378.320,25 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 19.465.559,55 € 
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El pressupost base de licitació de cadascun dels lots en què es divideix l’objecte del present 
contracte, IVA inclòs, és el següent: 
 
Lot 1: Obra civil 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació del lot 1 es fixa en la quantitat de 

12.737.547,97 €, IVA inclòs. 
 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 2.210.648,82 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

10.526.899,15 € 2.210.648,82 € 

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació del lot 1 per costos és el següent: 

 

Costos directes  7.866.932,60 € 

Costos indirectes  874.103,62 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1 8.741.036,22 € 

Altres despeses:  

 Despeses generals 13 % 1.136.334,71 € 

 Benefici industrial 6%  524.462,17 € 

 Estudi de seguretat i salut 125.066,05 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS, LOT 1 10.526.899,15 € 

IVA 21 % 2.210.648,82 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, LOT 1 12.737.547,97 € 

 
Lot 2: Instal·lacions 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació del lot 2 es fixa en la quantitat de 

6.728.011,58 €, IVA inclòs. 
 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 1.167.671,43 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

5.560.340,15 € 1.167.671,43 € 

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:   

 

Costos directes  4.187.027,53 € 

Costos indirectes  465.225,28 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 4.652.252,81 

Altres despeses:  

 Despeses generals 13 % 604.792,87 € 

 Benefici industrial 6%  279.135,17 € 

 Estudi de seguretat i salut 24.159,30 € 
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TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS, LOT 2 5.560.340,15 € 

IVA 21 % 1.167.671,43 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 2 6.728.011,58 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació de 
cada lot, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 
100 i concordants de la LCSP. 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació amb un import total de 
19.465.559,55 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20320/93310/63202, de la manera següent: 

 

Lots 2023 2024 2025 Total 

Lot 1: Obra civil 1.500.000,00 € 7.000.000,00 € 4.237.547,97 €    12.737.547,97 €  

Lot 2: Instal·lacions 0,00 € 3.000.000,00 € 3.728.011,58 €      6.728.011,58 €  

Total 1.500.000,00 € 10.000.000,00 € 7.965.559,55 €    19.465.559,55 €  

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 
 
1.5) Termini d’execució 
 
Lot 1: Obra civil 
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 24 mesos, a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les 
obres es comptarà des de l’acta d’inici de les mateixes. 
 
S’estableix un termini parcial de 12 mesos per executar el 40% de l’obra. 
 
Lot 2: Instal·lacions 
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 14 mesos, que s’iniciarà un cop transcorreguts 
10 mesos des de l’inici de les obres del lot 1. 
 
S’estableix un termini parcial de 7 mesos per executar el 40% de l’obra.  
 
Dins del termini d’execució s’ha de preveure inclòs: l’execució de l’obra, les proves 
d’acceptació i posada en marxa de les instal·lacions que formen part del projecte i el 
seguiment dels requisits ambientals i de qualitat lligats a la certificació LEED. 
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1.6) Valor estimat 
 
 

 
El valor estimat del contracte (VEC) global, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 16.087.239,30 €, IVA exclòs, atès que no es preveuen 
modificacions de contracte. 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Lots 
Import contracte 

(IVA exclòs) 

Import modificació 
(clàusula 2.3 PCAP) 

= % s/ import contracte 
(IVA exclòs) 

Total VEC 

Lot 1: Obra civil 10.526.899,15 € 0 € 10.526.899,15 € 

Lot 2: Instal·lacions 5.560.340,15 € 0 € 5.560.340,15 € 

Total 16.087.239,30€ 0 € 16.087.239,30€ 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, en 
estar perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte. 
 
1.8) Perfil del Contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del 
Contractant a través de l’adreça següent: https://seuelectronica.diba.cat 
 
Informació als interessats 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als 
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació. 
 
Visita opcional a les instal·lacions: els licitadors podran visitar els espais objecte d'aquesta 
contractació, prèvia sol·licitud per correu electrònic a l'adreça  sd.edificacio@diba.cat, 
indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per 
empresa), així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds de 
visita, la Subdirecció d’Edificació, proposarà dia i hora per a cada sol·licitud rebuda. 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
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Pública de Catalunya, accessible en el Perfil del Contractant indicat en la clàusula 1.8 del 
present Plec. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
Perfil del Contractant. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents: 
 
SOBRE A 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació 
(DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil del 
Contractant. 

 
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta 
com a annex I al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi 
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE B 
 
Contindrà la proposició econòmica, basada en el preu, que haurà d’ajustar-se als models 
que consten com annexos II i III al Plec de clàusules administratives particulars, segons el/s 
lot/s pel/s qual/s es liciti. 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
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1. Licitadors espanyols i estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 
Europea:  

 
 Estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit s’assenyala:  

 
Lot 1: Obra civil 

 
- Grup: C (Edificacions) 

Subgrup: 2 (Estructura de fàbrica o formigó) 
Categoria: 4 
 
Subgrup: 4 (Ram de paleta. arrebossats i revestiments) 
Categoria: 4 

 
Lot 2: Instal·lacions 

 
- Grup: I (Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup: 2 (Enllumenat, il·luminació i abalisament) 
Categoria: 4 
 

- Grup: J (Instal·lacions mecàniques) 
Subgrup: 2 (De ventilació, calefacció i climatització) 
Categoria: 4 

 
Acreditació documental: 

 
- Certificat d’inscripció en els grups, subgrups i categories assenyalats. 
 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar l’atorgament de la 

classificació acreditada, signada pel licitador o el seu representant legal. 
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental: Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre 
indicat. 

 
 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure els mitjans personals que indicarà mitjançant relació signada pel licitador o el 
seu representant legal. 
 
Requisits mínims: 
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Lot 1: Obra civil 
  
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació. 

  

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a cap de producció d’obres, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i 

haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte.  

 
- Un/a encarregat/da d’obres, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i haurà de 

tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars a les 
obres objecte del present contracte. 

 
Lot 2: Instal·lacions 

  
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació, enginyer/a d’instal·lacions o enginyer/a tècnic/a 
d’instal·lacions. 

  

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a cap de producció d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del/de la cap 

d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte.  

 
- Un/a encarregat/da d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i 

haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte. 

 
Acreditació documental:  
 
Compromís d’adscripció dels mitjans personals requerits signat electrònicament pel 
licitador o el seu representant legal. En relació amb les persones que es facin constar en 
dit compromís és necessari aportar: 

 
- Títols acadèmics.  
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

degudament signats per cada titular, on consti l’experiència professional requerida.  
  

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 
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El compromís d’adscripció dels mitjans personals serà vinculant durant l’execució del 
contracte en cas de resultar l’empresa com adjudicatària i caldrà que es dediquin com a 
mínim els recursos indicats. 

 
2. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea 

 
 Disposar de la solvència següent:  

 
a) Solvència econòmica i financera: 

 
Mitjà: 
Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci dels 
3 últims exercicis conclosos. 
 
Import mínim:  
 
Volum de negocis d’import mínim anual, IVA exclòs, en algun dels 3 exercicis 
esmentats, en funció del lot o lots pels quals es liciti: 
 

Lots 
Volum de negocis 

d’import mínim anual 
(IVA exclòs) 

Lot 1  7.800.000,00 € 

Lot 2 7.100.000,00 € 

 
Les empreses licitadores que es presentin als dos lots hauran d’acreditar la solvència 
que correspon a la suma dels lots.  
 
Acreditació documental: 

 
- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis 

s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en els comptes 
anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar inscrit en el 
Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes 
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

  
- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per 
l’òrgan de contractació. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 
Mitjà: 
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Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa que les 
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els últims 
5 anys, que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el destinatari, públic o privat 
d’aquestes, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i subgrups 
de la classificació empresarial que corresponen al present contracte, en funció del lot 
pel qual es liciti. 
 
Valors mínims:  
 
L’import anual acumulat en l’any de major execució, IVA inclòs, ha de ser igual o 
superior als imports reflectits en la taula següent, en funció del lot pel qual es liciti: 
 

Lots 
Import mínim anual 
obres executades 

(IVA inclòs) 

Lot 1  4.400.000,00 € 

Lot 2 4.000.000,00 € 

 
Les empreses licitadores que es presentin als dos lots hauran d’acreditar la solvència 
que correspon a la suma dels lots.  
 
Acreditació documental: 
 
- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent.  
 
- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a 
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 
de l’empresa licitadora. 

 
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els 
esmentats certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. 

 
 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

 
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental: Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre 
indicat. 
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 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 
 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure els mitjans personals que indicarà mitjançant relació signada pel licitador o el 
seu representant legal. 
 

Requisits mínims: 
 

Lot 1: Obra civil 
  

- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 
 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació. 

  

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 

- Un/a cap de producció d’obres, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i 
haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte.  

 

- Un/a encarregat/da d’obres, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i haurà de 
tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars a les 
obres objecte del present contracte. 

 

Lot 2: Instal·lacions 
  

- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 
 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació, enginyer/a d’instal·lacions o enginyer/a tècnic/a 
d’instal·lacions. 

  

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 

- Un/a cap de producció d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del/de la cap 
d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte.  

 

- Un/a encarregat/da d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del/de la cap d’obra i 
haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars 
a les obres objecte del present contracte. 

 

Acreditació documental:  
 

Compromís d’adscripció dels mitjans personals requerits signat electrònicament pel 
licitador o el seu representant legal. En relació amb les persones que es facin constar en 
dit compromís és necessari aportar: 
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- Títols acadèmics.  
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, 

degudament signats per cada titular, on consti l’experiència professional requerida.  
  

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
El compromís d’adscripció dels mitjans personals serà vinculant durant l’execució del 
contracte en cas de resultar l’empresa com adjudicatària i caldrà que es dediquin com a 
mínim els recursos indicats. 

 
1.11) Criteris d'adjudicació 
 
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició serà el 
següent: 
 

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 

Criteri únic ............................................................................. el preu més baix. 
 

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
1.12) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de prelació 
els següents: 
 

- Tenen preferència les proposicions presentades per empreses públiques o privades que 
en el moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes tinguin a la plantilla un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % 
de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 
2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb 
el % que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones treballadores.  
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa 
i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones 
treballadores fixes amb discapacitat. 

 

- En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es 
durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes. 
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits 
previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
El licitador que hagi estat proposat adjudicatari de més d’un lot, haurà de constituir garanties 
independents per a cada lot. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP. 
 
A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn. 
 
1.18) Presentació de documentació 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP haurà de: 

 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva o aportar la sol·licitud de retenció de la 
garantia definitiva del primer o primers pagaments. 

 

 Presentar els documents següents: 
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a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura 
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador 
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de Barcelona 
disposi d’aquests. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la 
clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la 
solvència amb mitjans externs. 

 
d) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i segons els supòsits 

següents: 
 

- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte, i 2) una declaració responsable on consti que està exempt 
de pagament i que no s’ha donat de baixa de la matrícula de l‘impost.  

 
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de 

presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte, 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en cas 
que no hagués finalitzat el termini de pagament, i 3) una declaració responsable 
de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 
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e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la 
declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible.

 
 

 
f) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de 

dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat adjudicatari 
haurà de presentar: declaració signada pel legal representant de l’empresa indicant 
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a 
aquests i estarà obligat a comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol canvi en 
relació amb la declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició 
essencial. 

 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà eximit de 
presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 LCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 

 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
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d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment 
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context de dit procediment de licitació. 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP. 
  

- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les 
instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de 
les funcions de cadascun. 

 

- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació 
de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 

 

- Durant el termini de garantia s’estableix un període obligatori d’assessorament tècnic a la 
Diputació de Barcelona, en allò que anomenarem “posta en marxa de l’activitat”. Aquest 
assessorament tindrà una durada de sis mesos, a comptar des de la “posta en marxa de 
l’activitat”, que pot ser diferida en el temps respecte del final de la posta en marxa de les 
instal·lacions, aquest últim inclòs en el termini d’execució. Durant aquest període de sis 
mesos els contractistes i, en conseqüència, les seves subcontractes hauran de donar 
servei tècnic en tot allò referent al bon funcionament de les instal·lacions i equipaments 
fixes i mòbils. A aquests efectes la Diputació de Barcelona comunicarà al contractista la 
data d’inici efectiu de l’activitat. 

 

- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord 
amb la clàusula 1.10 del present Plec. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial.  
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- El contractista ha d’elaborar el Pla de gestió de residus de construcció i demolició de 
l’obra, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.  

 

- El contractista ha d’elaborar el seu Pla de qualitat de l’obra per poder fer el seguiment en 
obra de les especificacions marcades per la certificació LEED i realitzar els treballs de 
retirada d’amiant, així com qualsevol feina que requereixi un procediment. 
 
A l'inici de la fase de construcció cal preparar els plans que s'implementaran a l'obra. Per 
això el Consultor LEED coordinarà les diferents sessions de treball i assessorarà l'equip 
en l'elaboració dels plans exigits per LEED. 
 
El contractista haurà de fer un registre documental de tots els materials utilitzats en l’obra 
i les seves característiques tècniques, certificats CE, entre d’altres. 

 

- El contractista haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols i esquemes 
d’instal·lacions actualitzats amb les obres tal i com han estat construïdes, així com la 
documentació referent al programa de control de qualitat. 

 

- En el cas de detectar-se durant l’execució de les obres la presència de materials 
sospitosos de contenir amiant, caldrà interrompre els treballs que puguin afectar 
l’element sospitós i donar compte immediatament a la Coordinació de Seguretat i Salut i 
a la Direcció Facultativa de les obres per tal de procedir a la seva retirada d’acord amb la 
Instrucció de treball documental: Requisits mínims per a la contractació de treballs amb 
materials amb contingut d’amiant, elaborada per Oficina de Seguretat en Obres i 
Autoprotecció de la Subdirecció d’Edificació. 

 

- El contractista haurà de realitzar els treballs en la franja horària compresa entre les 7:00 i 
les 21:00 hores, de dilluns a divendres, o bé en horari acordat amb la direcció facultativa. 
Per evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres causes, d’acord amb 
l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest horari prèvia aprovació per 
part de la direcció facultativa. En cap cas aquests treballs fora de l’horari habitual 
suposaran un increment del preu del contracte. 

 

- El contractista s’obliga a planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el 
representant de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin 
a altres usuaris i serveis de l’edifici. 

 
- En el termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, el 

contractista haurà de presentar un Programa de treball, d’acord amb les previsions 
establertes en el Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona. El Programa de treball haurà de contenir les dades següents: 

 
1) Ordenació en parts o capítols d’obra de les unitats que formen part del Projecte, amb 

l’expressió dels seus amidaments.  
2) Determinació dels mitjans necessaris, com el personal, instal·lacions, equip i 

materials, amb expressió dels seus rendiments. 
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3) Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses fases d’obra o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions, i dels d’execució de les diverses parts o unitats 
d’obra.  

4) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels capítols 
d’obra o operacions preparatòries, equip i instal·lacions; i parts o unitats d’obra a 
preus unitaris. 

5) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 

- El contractista haurà de presentar una Modelització de l’obra i de les  instal·lacions amb 
tecnologia BIM (Building Information Modelling): 

 
a) BEP (BIM Execution Plan) i entorn col·laboratiu 

Elaboració del BEP (BIM Execution Plan) 
Implementació d’un entorn col·laboratiu d’intercanvi i gestió de la informació durant el 
projecte. 

 
b) Model central i submodels As Built 

Creació d’un model central únic format per tres submodels, Arquitectura, Estructura i 
Instal·lacions, en format natiu (com Revit 2023) i en format ifc (obert estàndard).  
 
Coordinació dels models de les tres especialitats i anàlisis de les interferències o 
col·lisions entre especialitats.  
 
Els submodels hauran de contenir la informació mínima dels elements o objectes de 
cada subsistema o especialitat, segons les definicions del pressupost i del projecte, 
amb possibilitat d’extraure llistes d’inventari compatibles amb el format Excel dels 
elements de l’edifici segons les especificacions dels apartats 4 (Documentació que es 
facilitarà al redactor del projecte) i Annex del Pla de Manteniment. 
 

c) Informació del model As Built 
Com a mínim, els elements a llistar amb la informació requerida del model (LOI) 
seran:  
 
Submodel Arquitectura:  
Fusteries exteriors, accessos, portes i finestres (unitats, tipus, material, mides, tipus 
vidre) 
Fusteries interiors, tancaments practicables (unitats, tipus, material, mides) 
Paviments (unitats, tipus, material, mides, marca) 
Falsos sostres (unitats, tipus, material, mides, marca) 
Cobertes (identificació, tipologia, dimensions) 
 
Submodel estructura: 
Pilars (identificació, tipologia, dimensions) 
Forjats i bigues (identificació, tipologia, dimensions) 
Façanes i/o parets portants (identificació, tipologia, dimensions) 
 
Submodel instal·lacions (MEP): 
Esquemes de distribució de quadres elèctrics, cablejat i safates (identificació, unitats) 
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Elements de les instal·lacions elèctriques: Enllumenat, lluminàries, endolls (unitats, 
tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de contra incendis: detectors, BIEs, extintors, ruixadors, 
centraletes (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de comunicació i xarxa de dades: connectors, swichs, 
racks (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de climatització (identificació, unitats, tipus, marca, 
model) 
Elements de les instal·lacions de gas (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de fontaneria (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de sanejament (identificació, unitats, tipus, marca, 
model) 
Ascensors i aparells de transport (identificació, unitats, tipus, marca, model) 

 

- Coordinació i ajudes Lot 1.  
 
Aquest punt es de caràcter exclusiu per al contractista del lot 1 
 
Objecte 
Contingut aclaridor de les partides incloses al projecte relatives a la coordinació i les 
ajudes del ram de paleta per a les instal·lacions. 
 
L’abast de les partides són per a la totalitat de tasques de coordinació i ajuts de ram de 
paleta que siguin necessàries pel normal desenvolupament d’ambdues actuacions.  
 
Comprenen, sense que sigui relació limitativa, les actuacions corresponents a les 
planificacions i assumeix de les mateixes, actuacions corresponents a aspectes 
documentals de projecte/obra, circulacions i moviments d’obra, mitjans de càrrega i 
elevació, neteja general d’obra. 
 
Tasques a desenvolupar 
Seguidament es detallen a títol informatiu les tasques que es consideren més bàsiques 
dins de cada concepte, sense que aquesta sigui limitativa / exhaustiva: 

 
Coordinació 

- Es durà a terme el redactat i seguiment de la planificació global de l’obra incorporant 
a la planificació del contractista del Lot 1 les activitats dels altres contractistes –Lot 2-, 
incorporant totes les fites a complir per totes les parts. 

- Lliurament cada 15 dies de l’informe de seguiment i actualització de la planificació 
global. 

- Confecció de la documentació necessària per tal de garantir el control de la 
planificació. 

- Integració de planificacions 

- S’haurà d’estar present en totes les reunions dels diferents contractistes de l’obra per 
tal de fer el control del seguiment de la planificació. 

- Detecció de desviacions i informe, com a mínim quinzenal, de les mateixes. 

- Coordinació dels diferents contractistes –lot 1 i lot 2- solucionant i donant prioritats a 
les interferències, garantint l’entrada a l’obra en temps i condicions. 
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- Es coordinarà la Seguretat i Salut en l’obra, coordinant els diferents responsables de 
cada contractista sense perjudici de les funcions que pertoquin al Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’Obra. 

- Vigilància de l’obra. És el responsable global de la vigilància de l’obra, tenint 
l’obligació de garantir el perímetre i controlar l’accés a la mateixa de qualsevol 
persona o material.  

 
Ajudes 
 
Ram de paleta 

- La preparació de la documentació necessària per a l’execució de les ajudes a altres 
industrials, grafiant el tipus d’ajuda. 

- L’execució de les regates, els passos entre dependències i/o sectors d’incendis el 
tapat i segellat de les mateixes, si s’escau, en paraments verticals i horitzontals, Totes 
les feines associades al ram de paleteria necessàries per a l’execució de les parts 
d’obra dels altres contractistes (collat d’aparells sanitaris, segellats, juntes,...) 

- El collat d’elements subministrats per altres contractistes o la propietat (ascensors, 
pericons, comportes...) 

- La confecció de bancades de suport de maquinària. 

- Instal·lacions provisionals generals que permetin un normal treball en les diferents 
zones. 

- Col·locació i manteniment de proteccions col·lectives fins la recepció de les obres. 

- Replanteig geomètric del global de l’obra. Ubicació i manteniment de punts de 
referència fixos. 

- Ordenació i adequació de magatzems dintre del recinte de l’obra, en condicions per  
l’abassegament del material especial. Previsió i programació temporal en funció dels 
usos i/o recepcions. 

- Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de climatització 
entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de 
resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions 
s'usaran els següents productes: 

 Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines 
termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets 
intumescents termo-expansius. 

 Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines 
termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. 

 Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres 
minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de 
penetracions. 

 
Utilització dels mitjans de càrrega i elevació 

- Posada a disposició i ús dels mitjans d’elevació i càrrega de material i personal 
necessaris per al desenvolupament dels treballs, marcant una jerarquització en funció 
de la planificació de l’obra. 

- Responsabilitat de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista controlarà tot el 
material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o definitiva. 

- Moviments verticals i horitzontal amb mitjans mecànics del material que ho necessiti. 
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Neteja global de l’obra 

- Un equip permanent per tal de garantir la neteja i l’ordre constant de l’obra i la resta 
d’àmbits afectats. No obstant això, cada contractista s’encarregarà de la neteja dels 
seus àmbits de treball, així com de la gestió dels residus generats per aquests. 

- Tots els elements necessaris per a garantir una neteja i bona circulació a l’obra 
(contenidors, baixants de runes ,etc.)  

- El contractista esta obligat a lliurar l’obra neta, garantint una neteja final i global.  
 

ADVERTÈNCIA 
En el cas que el present contracte rebi finançament dels fons Next Generation, 
l’empresa contractista de cada lot haurà de complir els requeriments exigits per la 
normativa específica. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 

- L’empresa contractista garantirà l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones 
treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el 
personal subcontractat pel contractista principal destinat a l'execució del contracte. 

 

- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 
d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori.  

 

- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

 
En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que 
permetin comprovar el compliment de les condicions especials d’execució.  
 

2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.4) Règim de pagament 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 
del seu pagament. 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
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cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es 
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de 
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en 
matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació 
(203200 Subdirecció d’Edificació). 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els següents codis DIR3: 

 
 Oficina comptable: GE0001058  Intervenció General - Registre de Factures 
 Òrgan gestor: GE0001052 
 Unitat tramitadora: GE0001052 
 
2.5) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 

proporció d’1,20 € per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. Aquest cost 
és degut a la necessitat de complir els terminis d’obra fixats, ja que cal reduir al màxim 
l’aturada d’un centre assistencial dedicat a la gent gran. Per altra banda parts del centre 
assistencial continuen en funcionament –Bloc A i C- i són dependents del Bloc que s’està 
reformant. 

 
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de 
fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals 
al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 

 En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu del 
contracte. 
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 En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del preu 
del contracte. 

 

 En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 10% 
del preu del contracte. 

 

- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % 
de l’import del subcontracte.  

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments 
esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a la Diputació, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.7) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
  
- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  

 

 No garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. 

  

 No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les persones 
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 

 

 No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones adscrites a 
categories/grups professionals equivalents designades per a l’execució d’aquest 
contracte. 

 
- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals requerits en la clàusula 1.10 del present Plec. 
 
- L’incompliment de les obligacions principals següents:  
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 Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les funcions 
de cadascun.  

 

 Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a l’obra 
de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant l’execució de l’obra. 

 

 Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant de la 
Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a altres usuaris i 
serveis de l’edifici. 

 
- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així 

com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents. 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’1 mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de 3 anys a comptar des de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins al 60% 
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
215 LCSP.  
  
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació 
de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la 
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de 
la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
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l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades 
en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador 
de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives 
particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de clàusules administratives generals 
de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que 
no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
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En el cas que la present contractació rebi el finançament dels fons Next Generation 
sol·licitat, serà d’aplicació la normativa específica en la matèria. 

 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/).   
  
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut. 
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil del Contractant. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria 
mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista del lot 1 s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil per un import mínim d’1.000.000,00 €. 
 
El contractista del lot 2 s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil per un import mínim de 600.000,00 €. 
 
En cas de resultar adjudicatari dels dos lots, el contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim d’1.000.000,00 €. 
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2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és el Pavelló Nord del 
Recinte Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al cap 
de la Secció de Projectes i Obres I. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
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 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’informa a la contractista i al seu 
personal: 

 

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 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir 
la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que 
hi accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant 
l’execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions de 
seguretat de les dependències i edificis de la Diputació. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés 
a les instal·lacions. 
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Destinataris 
de cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser 
publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant de la 
Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la 
llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades 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 Rambla 
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/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte 
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no podrà accedir als 
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat a la contractista tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment 
del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals la contractista i la  
Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El/la Delegat/da d’obra designat/da pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta de la manera 
següent: 
 
Lot 1: Obra civil: El/la Delegat/da d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació 
d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l’edificació, amb una experiència 
mínima de 3 anys en aquests tipus d’obres. 
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Lot 2: Instal·lacions: El/la Delegat/da d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació 
d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l’edificació, enginyer/a 
d’instal·lacions o enginyer/a tècnica d’instal·lacions amb una experiència mínima de 3 
anys en aquests tipus d’obres. 
  
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
 
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat 
seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes, per la 
Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit 
de l’1% de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 
mensual d’obres o de la certificació final.  
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista de cada lot estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
en aplicació de la part que correspongui de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així 
mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari de cada lot estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 
i en l’annex IV de l’esmentat Reial decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé 
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, 
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així 
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la 
direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona. 
 
El contractista de cada lot haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball de cada lot haurà de ser informat pel tècnic 
competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic responsable de la Subdirecció 
d’Edificació, promotora de les obres, i elevat pel subdirector d’Edificació a l’òrgan de 
contractació competent per a la seva aprovació. 
  
Cas que el Pla de seguretat i salut en el treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin. 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte es procedirà 
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en presència dels contractistes dels lots 1 i 2 a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pels contractistes i per la direcció facultativa 
de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres de lot 1: obra civil en la mateixa acta, sempre que 
s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista del lot 1 i la Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de 
les obres en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta 
notificació. 

 
Un cop transcorreguts 10 mesos des de l’inici de les obres del lot 1, el contractista del lot 2 i la 
Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de les obres. 
 
3.5) Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista del lot 2 estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la 
redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el 
projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per 
tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 
3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts pels 
adjudicataris dels dos lots i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
3.7) Gestió dels residus 
 
Així mateix, els contractistes estaran obligats a donar compliment estricte a les determinacions 
que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generin durant l’execució 
de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui la 
Diputació de Barcelona, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit per 
garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses 
derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya.  
 
3.8) Senyalització de les obres 
 
Els contractistes dels dos lots instal·laran al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, 
d’acord amb les normes que s’adjunten com a annex IV al present Plec.  
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ANNEX I AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET”, DIVIDIT EN DOS LOTS (P16MD1844), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

Model de declaració responsable per al compliment  
de la normativa nacional 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a les obres del “Projecte de reforma 
del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, dividit en dos lots (P16MD1844), 
(Lot/Lots ... especificar el/s lot/s pel/s qual/s es licita), i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar 
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

  
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 

personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’ha 
d’indicar la següent informació:   

 
 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 

 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir per 
referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica 

 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP.  

 SÍ   NO 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 

 Està subjecta a l’IVA. 
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 

a la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 

a la no-subjecció o l’exempció. 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

 
 

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    
*Camps obligatoris. 

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació 
corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 

(Data i signatura).” 
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ANNEX II AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET”, DIVIDIT EN DOS LOTS (P16MD1844), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 

Model de proposició econòmica  
Lot 1: Obra civil 

 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .. /o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa a les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet” (P16MD1844), Lot 1: Obra civil, es compromet a portar-la a terme amb subjecció 
al Plec de clàusules administratives particulars i al Projecte d’obres, que accepta 
íntegrament, per l’import següent: 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofertat 
(IVA exclòs) 

Tipus  % 
IVA 

Import IVA 
Preu ofertat 
(IVA inclòs) 

10.526.899,15 €     

  
 (Data i signatura).” 
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ANNEX III AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET”, DIVIDIT EN DOS LOTS (P16MD1844), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 

Model de proposició econòmica  
Lot 2: Instal·lacions 

 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa a les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet” (P16MD1844), Lot 2: Instal·lacions, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Projecte d’obres, que accepta 
íntegrament, per l’import següent: 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofertat 
(IVA exclòs) 

Tipus  % 
IVA 

Import IVA 
Preu ofertat 
(IVA inclòs) 

5.560.340,15 €     

  
 (Data i signatura).” 
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ANNEX IV AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORMA DEL BLOC B 
DEL PAVELLÓ NORD DEL RECINTE MUNDET”, DIVIDIT EN DOS LOTS (P16MD1844), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2018/0003473 
 

Model de cartell informatiu de senyalització de les obres 
 

 
Fitxa tècnica 
 
Dimensions 
 
160 x 157,5 cm 
 
Característiques gràfiques 
 
Programa: Freehand 11, entorn Macintosh 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy 
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Es recomana utilitzar el mateix programa i tipus o , en qualsevol cas el seu equivalent en 
entorn PC, per tal de respectar i no modificar els criteris gràfics i d’informació establerts 
 
Material 
 
Senyal: Llates de ferro galvanitzat, de gruix indeformable, o d’alumini extrudit, de gruix 
estàndard de 17,5 cm d’alçada. 
 
Suports verticals: Tub o perfil de ferro galvanitzat. Alçada del senyal segons visibilitat 
òptima. 
 
Pintura i retolació 
 
Franja superior i línia inferior: RAL 3002 (color granat corporatiu). 
 
Contingut de la franja superior: marca corporativa (símbol i logotip), retolat en vinil blanc. 
 
Contingut de la resta de l’espai: RAL 1003 (color groc) com a color de fons. 
 

Símbol (escut i fragment de la circumferència): 
 
RAL 1018 (color groc apagat) 
 
Textos: vinil FASCAL 858 PF Dark Red (color granat corporatiu). 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy” 

 
Tresoreria 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació del preu públic de la convocatòria extraordinària de tancament del 
“Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2022-2023 de 
l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2021/0000169).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 21 de 
setembre de 2022, ha aprovat el dictamen amb número 88/2022, del que s’acompanya 
còpia, en què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona la proposta d’establiment i fixació del preu públic per a la convocatòria 
extraordinària de tancament del “Postgrau en Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2022-2023 de l’Institut del Teatre. 
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El postgrau en Arts Escèniques i Educació s’ha estat organitzant ininterrompudament 
des de fa 17 anys a l’Institut del Teatre des de la seu d’Osona de l’Institut del Teatre. 
En els moments actuals, una nova edició del postgrau és econòmicament inviable. 
 
D’altra banda, però, hi ha estudiants matriculats en edicions anteriors que no el van 
acabar i que voldrien fer-ho enguany. Per donar-los aquesta oportunitat, des de 
l’Institut del Teatre es proposa la creació d’una edició extraordinària de tancament del 
postgrau de referència. 
 
Segons que es recull en la memòria economicofinancera elaborada a l’efecte, 
considerant que el “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 2022/2023 té 
tres itineraris, el preu públic que es proposa, per alumne/a, és de 1.600,00 € per als 
tres itineraris (itinerari de Teatre, itinerari de Moviment i l’itinerari de Projectes 
pedagògics i escènics). 
 
El curs està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de 
matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, proposant un preu per 
crèdit de 76,20 €. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos en concepte de matrícules que sumin com a mínim un 
import de 58.737,42 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 31,43% dels 
costos totals, estimats en 186.901,44 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
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estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria economicofinancera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància de què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen 
l’establiment de preus públics deficitaris i que existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els 
ingressos provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del 
TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 1388/22, de 14 de febrer, publicada al BOPB el 16 de 
febrer de 2022, i modificada per Decret 6212/22, de 26 de maig, publicat al BOPB del 
31 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per a 
l’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes 
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa 1/2022, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’establiment dels preus públics de la convocatòria extraordinària 
de tancament del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2022-
2023 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la proposta prèviament aprovada per la Junta 
de Govern de l’Institut del Teatre en sessió de data 21 de setembre de 2022. 
 
Segon. FIXAR l’import dels referits preus públics com segueix: 
 
Itinerari de Teatre 
- preu per curs: MIL SIS-CENTS EUROS (1.600,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (76,20 €) 
 
Itinerari de Moviment 
- preu per curs: MIL SIS-CENTS EUROS (1.600,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (76,20 €) 
 
Itinerari de Projectes pedagògics i escènics 
- preu per curs: MIL SIS-CENTS EUROS (1.600,00 €) 
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- preu per crèdit: SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (76,20 €) 
 
Tercer. DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
son d’aplicació a partir del moment de la seva aprovació. 
 
Quart. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats 
per a general coneixement.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
dels preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de 
l’exercici 2023 (Exp. núm. 2022/0013454).- 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 
 
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han 
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes amb les modificacions i 
actualitzacions que proposen incorporar en els preus públics que han de regir a partir 
de l’exercici 2023. 
 
Segons que resulta de les propostes rebudes, la major part dels preus públics es 
mantenen sense variacions per a l’any vinent, si bé en alguns casos s’incorporen 
noves prestacions, se’n suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions 
singulars dels preus en funció de l’evolució dels costos, dels ingressos i dels índexs de 
cobertura. 
 
El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en els 
preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 2023 i 
d’un Annex amb la relació actualitzada dels preus públics. 
 
Fonaments de dret 
 
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura 
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient tramitat.  
 
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada, llevat d’aquells en què s’acredita que existeixen raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al 
cost del servei, conforme el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL. 
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Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL. 
 
Segons disposa l’article 47.1 del TRLHL, l’establiment dels preus públics correspon al 
Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de 
Govern, conforme a l’article 23.2.b) de la LBRL. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 1388/22, de 14 de febrer, publicada al BOPB el 16 de 
febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per a 
l’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes 
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa 1/2022, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR l’establiment, supressió o modificació dels preus públics de la 
Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms que han de regir a partir de 
l’1 de gener de 2023, tal com resulta de la relació continguda en l’Annex que 
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del 
TRLRHL. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats i 
la relació dels preus públics aprovats.” 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, formalitzat en data 20 de setembre de 2022 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l’accés 
a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. TM de Sant Pere de Ribes” (Exp. núm. 
2021/1321).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 

 
1. Actualment la carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2113 a la que s’adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Ribes 

amb el de les Roquetes dins el TM de Sant Pere de Ribes Actualment, es troba 
executat un itinerari per vianants i bicicletes en el tram entre el nucli urbà de Ribes 
i l’accés a Puigmoltó, i en el tram entre la C-32 i el nucli de les Roquetes. Queda 
per tant, pendent d’execució el tram intermedi entre els PK 1+200 i 2+300 per 
completar tot el tram d’itinerari per a vianants i ciclistes entre els dos nuclis 
esmentats. 

 
3. La carretera BV-2113 és la via més directa per connectar aquests dos nuclis 

urbans. En l’actualitat no es disposa d’un espai adequat en els seus marges 
perquè els vianants i les bicicletes puguin transitar amb seguretat. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-2113 

mitjançant l’execució d’un itinerari per a vianants i bicicletes segregat de la via 
principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris del carril mitjançant la disposició 
de barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat 
entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants i bicicletes. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari 

de l’actuació. 
 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 15 de setembre de 2022 es va 

aprovar la minuta del conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i 
la rotonda de la C-32. TM de Sant Pere de Ribes”. 
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7. L’anterior conveni tenia com a base el Projecte de Traçat aprovat inicialment el 28 
de juliol de 2022.  

 
8. Del projecte constructiu resulta un import de 1.423.146,16 EUR, IVA inclòs, que 

s’ha aprovat en la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de 
setembre de 2022  

 
En data 19 d’octubre de 2022 s’aprova l’encàrrec a TRAGSA, com a mitjà propi de 
la Diputació de Barcelona per a l’execució d’aquestes obres per un import de 
1.410.676,41 EUR, IVA inclòs. Les condicions de l’encàrrec exigeixen afegir una 
reserva del 10%, el que suposa una quantitat de 141.067,64 € 

 
9. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar 

els pactes primer, segon i tercer del conveni de col·laboració formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en el sentit de 
definir de nou els imports del projecte i el que ha d’assumir cada administració.  

 
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. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, aprovat en virtut d’acord 
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adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada amb 
data 15 de setembre de 2022 (ref. reg. 612/22), i formalitzat el dia 20 de setembre de 
2022 (ref. Reg. 325/22), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, relatiu de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a 
la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. TM de Sant 
Pere de Ribes”, pels motius expressats en la part expositiva, que es transcriu a 
continuació:   
 

(...) 
ADDENDA AL CONVENI  

FORMALITZAT EN DATA 20 DE SETEMBRE DE 2022 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES RELATIU A LES OBRES 

DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'“ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL BICI A LA 
CARRETERA BV-2113 ENTRE L’ACCÉS A PUIGMOLTÓ I LA ROTONDA DE LA C-32. TM 

DE SANT PERE DE RIBES”. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, i assistida pel Secretari de la corporació, Sr. 
Santiago Blanco Serrano.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-2113 a la que s’adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Ribes amb 

el de les Roquetes dins el TM de Sant Pere de Ribes Actualment, es troba executat un 
itinerari per vianants i bicicletes en el tram entre el nucli urbà de Ribes i l’accés a 
Puigmoltó, i en el tram entre la C-32 i el nucli de les Roquetes. Queda per tant, pendent 
d’execució el tram intermedi entre els PK 1+200 i 2+300 per completar tot el tram 
d’itinerari per a vianants i ciclistes entre els dos nuclis esmentats. 

 
3. La carretera BV-2113 és la via més directa per connectar aquests dos nuclis urbans. En 

l’actualitat no es disposa d’un espai adequat en els seus marges perquè els vianants i 
les bicicletes puguin transitar amb seguretat. 
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4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-2113 

mitjançant l’execució d’un itinerari per a vianants i bicicletes segregat de la via principal, 
que garanteixi la seguretat dels usuaris del carril mitjançant la disposició de barreres de 
seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i 
el trànsit de vianants i bicicletes. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari de 

l’actuació. 
 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 15 de setembre de 2022 es va aprovar  

la minuta del conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes relatiu a les obres del projecte constructiu d'“ITINERARI DE 
VIANANTS I CARRIL BICI A LA CARRETERA BV-2113 ENTRE L’ACCÉS A 
PUIGMOLTÓ I LA ROTONDA DE LA C-32. TM DE SANT PERE DE RIBES”. 

 
7. L’anterior conveni tenia com a base el Projecte de Traçat aprovat inicialment el 28 de 

juliol de 2022.  
 
8. Del projecte constructiu resulta un import de 1.423.146,16 EUR, IVA inclòs, que s’ha 

aprovat en la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de setembre de 
2022  
 
En data 19 d’octubre de 2022 s’aprova l’encàrrec a TRAGSA, com a mitjà propi de la 
Diputació de Barcelona per a l’execució d’aquestes obres per un import de 
1.410.676,41 EUR, IVA inclòs. Les condicions de l’encàrrec exigeixen afegir una 
reserva del 10%, el que suposa una quantitat de . 141.067,64 € 

 
9. En base a l’oferta de TRAGSA i el projecte constructiu aprovat es fa necessari 

actualitzar els imports acordats en el conveni aprovat en data 15 de setembre de 2022, 
que es basaven en els imports recollits en el projecte de traçat. 

 
10. L’Objecte de l’addenda del Conveni és: 
 

- Definir de nou els imports del projecte i el que ha d’assumir cada administració 
degut a l’actualització dels preus del projecte amb el projecte constructiu i l’encàrrec 
amb l’empresa de TRANFORMACION AGRARIA, SA, SME, MP (TRAGSA), com a 
mitjà propi de la Diputació de Barcelona, que executarà aquestes obres. 

 
- Modificar les actuacions a escometre per les entitats concertants en el sentit que 

Diputació de Barcelona efectuarà les actuacions administratives necessàries en 
ordre a l’expropiació forçosa de la finca 7 (SUC) de la relació de béns i drets 
aprovada definitivament pel projecte de referència i l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes assumirà el cost de l’expropiació de la finca. 

 
11. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els 

pactes primer, segon i tercer del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en el sentit de definir de nou els 
imports del projecte i el que ha d’assumir cada administració.  
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12. 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 325/22 de data 20 de setembre de 2022, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres del projecte constructiu 
d'“ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL BICI A LA CARRETERA BV-2113 ENTRE 
L’ACCÉS A PUIGMOLTÓ I LA ROTONDA DE LA C-32. TM DE SANT PERE DE RIBES”, 
en el sentit de definir de nou l’import del projecte: 
 

(...) 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
(...) 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.423.146,16 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes. 
 
Les obres s’executaran per TRAGSA, com a mitjà propi de la Diputació de Barcelona per 
un import de 1.410.676,41 EUR, IVA inclòs. Les condicions de l’encàrrec  exigeixen 
afegir una reserva del 10%, el que suposa una quantitat de 141.067,64 EUR. 
 
(...) 

 
Segon.- Modificar part del pacte segon de l’esmentat conveni, en el sentit de definir de nou 
l’import del de les actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona, degut a 
l’actualització dels preus del mateix, i l’obligació d’expropiar també la finca núm 7 que 
inicialment s’encarregava l’Ajuntament de fer tots els tràmits necessaris per a la seva cessió 
a la Diputació de Barcelona: 
 

(...) 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
(...) 

 
- Execució de les obres del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL 

BICI A LA CARRETERA BV-2113 ENTRE L’ACCÉS A PUIGMOLTÓ I LA ROTONDA 
DE LA C-32. TM DE SANT PERE DE RIBES”, redactada per l’Oficina Técnica de 
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Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 1.410.676,41 EUR 
(IVA inclòs), dels quals: 

 

 1.282.229,87 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona dels quals: 

 
o 436.855,72 EUR (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61102 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 

 
o 845.374,15 EUR (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/61102 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

 128.446.54 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 
o 43.761,74 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 

 
o 84.684,80 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

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

 
- Aquesta obra serà executada mitjançant encàrrec de gestió a TRAGSA. Les 

condicions de l’encàrrec exigeixen afegir una reserva del 10%, el que suposa una 
quantitat de 141.067,64 €,  dels quals: 

 

 128.222,99 EUR corresponen al cost inicialment previst assumit per la Diputació 
de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

 12.844,65 EUR és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- Així mateix, la Diputació de Barcelona efectuarà les actuacions administratives 

necessàries en ordre a l’expropiació forçosa de la finca 7 de conformitat amb la 
relació de béns i drets del projecte constructiu aprovat definitivament, i situada en sòl 
urbà consolidat (SUC). 
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TM. SANT PERE DE RIBES 
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- Talment, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec del total de les 

indemnitzacions derivades en qualsevol fase dels pagaments, i mitjançant 
transferència bancaria seguint les indicacions de Diputació de Barcelona, als efectes 
escaients i d’acord amb les obligacions ordinàries i específiques de l’Ajuntament. 

 
(...) 

 
Tercer.- Modificar part del pacte tercer de l’esmentat conveni, en el sentit de definir de nou 
l’import de la part del cost de l’actuació corresponent a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
degut a l’actualització dels preus del projecte i definir l’obligació d’assumir el cost de 
l’expropiació de la finca núm. 7 de la relació de bens i drets del projecte aprovat: 

 
(...) 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 
(...) 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 128.446.54 EUR. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que 
es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
També es farà càrrec de l’import de 12.844,65 EUR, corresponent a l’aportació 
proporcional de la reserva del 10% del preu del contracte inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,  
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que 
es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació. 
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec del total de les indemnitzacions 
derivades de l’expropiació de la finca 7 (SUC) del projecte en qualsevol fase dels 
pagaments, i mitjançant transferència bancaria seguint les indicacions de Diputació de 
Barcelona com a òrgan expropiant a tots els efectes. Així mateix, l’Ajuntament certifica 
que existeix reserva de crèdit suficient en el pressupost municipal als efectes de fer front 
als pagaments derivats de l’expropiació de la finca 7 (SUC) del projecte de referencia, 
quant aquests es duguin a terme, i indiferentment del període pressupostari en qual es 
produeixin, seguint en tot moment la temporalitat de les fases expropiatòries de l’òrgan 
expropiant, així com les resolucions del Jurat d’expropiació en el cas que es produeixin, 
o resolucions d’òrgans jurisdiccionals en el seu cas, així com les despeses que puguin 
derivar-se. 
 

(...) 
 

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 Sant Pere de Ribes Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa Presidenta; 
Santiago Blanco Serrano, 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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Dosrius, per a la millora de la seguretat viària del camí MA-033 carretera de Can 
Pruna, al TM de Dosrius, d’acord amb les previsions contingudes al Pla Zonal de 
la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2022/22911).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
En data 30 de juliol de 2020, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, es va 
aprovar el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, que 
es constitueix com l’eina planificadora encarregada de la definició de la citada xarxa. 
 
El Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona és un 
instrument de planificació previst en l’article 6.3 del text refós de la Llei de carreteres 
(d’ara en endavant TRLC), aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i en 
l’article 13 i següents de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març de 2018, amb número de 
registre 2018012235. Forma part i s’aprova en compliment de les previsions 
contingudes al planejament territorial sectorial en matèria d’infraestructures, i 
complementa els altres instruments de planejament. Pel que fa a la xarxa local de 
carreteres, complementa el vigent Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 
(PITC) aprovat pel Decret 310/2006.  
 
En el marc de redacció del Pla s’han identificat uns camins susceptibles d’integrar-se 
en la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i en els quals es 
pretén actuar durant el seu període vigència donant així resposta a les necessitats del 
territori. No obstant l’anterior, donada la disponibilitat pressupostària i l’elevat cost de 
les actuacions de transformació o l’impacte ambiental en el territori, existeixen tot un 
seguit de camins que, malgrat complir alguna de les condicions funcionals de 
carretera, fan difícil en aquest moment la justificació d’una proposta de transformació, 
de manera que el propi Pla preveu la possibilitat d’actuar en aquests camins des del 
punt de vista de millora de les condicions de seguretat viària però sense dotar-los de 
les característiques tècniques que son exigibles a la xarxa de carreteres.  
 
Aquestes actuacions de millora de la seguretat viària són una primera fase de les 
actuacions necessàries per a la incorporació futura del camí en la xarxa de carreteres 
de titularitat de la Diputació de Barcelona, contemplant-se la possibilitat en el propi Pla 
de que aquests, en tant no es transformin, puguin ser conservats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
El camí MA-033 carretera de Can Pruna que discorre pel terme municipal de Dosrius 
presenta una sèrie de particularitats que es concreten en diversos problemes associats 
a la seguretat viària. 
 
Atès que el citat camí està recollit al Pla Zonal com a camí susceptible de millora i per 
tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Técnica de Gestió d’Infraestructures, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha redactat el 
projecte “Millora de seguretat viària de la carretera de Can Pruna (MA-033). TM de 
Dosrius” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 460.872,52 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
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La proposta d’actuació consisteix en la millora de la seguretat viària amb actuacions 
sobre el ferm, el drenatge transversal i longitudinal, els talussos, els sistemes de 
contenció de vehicles, la senyalització horitzontal i vertical i els serveis aeris en 
paral·lelisme i té el vistiplau del/s ajuntament/s titular/s del camí. 
 
Les obres previstes en la proposta d’actuació de l’esmentat document tècnic tenen un 
termini total d’execució de 4 mesos. 
 
La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de l’execució de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures.  
 
La direcció facultativa de les obres del document tècnic de referència, es farà 
mitjançant tècnics de la Diputació de Barcelona i la coordinació de seguretat i salut del 
document tècnic de referència, es farà mitjançant un contracte extern de serveis. 
 
Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona assumirà la conservació i 
manteniment del camí. 
 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Dosrius, 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, 
d’acord amb el previst en l’article 5 de la Normativa del Pla, mitjançant un 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. 
 
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. 
 
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 
 
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, 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 
 
L’article 5 de la Normativa del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació 
de Barcelona preveu que la integració de camins municipals a la xarxa viària de la 
Diputació de Barcelona es formalitzi mitjançant la signatura d’un conveni amb 
cadascun dels ajuntaments titulars dels mateixos i preveure que la incorporació del 
camí es pugui fer per fases, considerant-se les actuacions de millora de la seguretat 
viària com a intervencions prèvies a una futura incorporació del camí en la xarxa local 
de carreteres. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
La Presidenta 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. 
 
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 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament 
de Dosrius relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de 
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seguretat viària de la carretera de Can Pruna (MA-033). TM de Dosrius”, 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 DOSRIUS 
PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA 
DEL CAMÍ MA-033 CARRETERA DE CAN PRUNA I ASSUMPCIÓ DE LA SEVA 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Pere Pons Vendrell, president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, 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, 
assistit pel secretari delegat de l’Àrea de Territori, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals,  Sr. Francesc Bartoll i 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 DOSRIUS representat per l’ Alcaldessa, Il·lm. Sra. Sílvia Garrido Galera, 
assistit pel Secretari accidental del mateix Ajuntament Sr. Sergi de Diego Mas. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. En data 30 de juliol de 2020, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, es va 

aprovar el Pla zonal  de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, que 
es constitueix com l’eina planificadora encarregada de la definició de la citada xarxa. 

 
II. L’objecte del Pla Zonal és definir la xarxa local de carreteres de la província de 

Barcelona, essent l’instrument de planificació indispensable previ a la possible 
incorporació de viari de titularitat pública, amb condició funcional de carretera, a la 
xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
III. En el marc de redacció del Pla s’han identificat un seguit de camins en els que, malgrat 

ser susceptibles de ser transformats en carretera, l’elevat cost de les actuacions de 
transformació o l’impacte ambiental en el territori en dificulten la seva alteració. 

 
IV. Per tal de donar resposta a les possibles demandes municipals de transformació dels 

citats camins, el Pla contempla la possibilitat d’actuar en els mateixos des d’un punt de 
vista de la millora de les condicions de seguretat viària, però sense dotar-los de les 
característiques tècniques que són exigibles a les carreteres, per posteriorment passar 
a assumir la Diputació de Barcelona la seva conservació i manteniment.  

 
V. El camí MA-033 carretera de Can Pruna que discorre pel terme municipal de Dosrius, 

forma part dels camins que recull el Pla zonal citats en el punt anterior i respecte dels 
quals es preveu la realització d’actuacions de millora de la seguretat viària, que 
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comportaran un benefici per als seus usuaris, per després passar a ser conservats per 
la Diputació de Barcelona.  

 

VI. La Diputació de Barcelona ha redactat un projecte en el qual es contemplen les 
actuacions a dur a terme en ordre a  millorar la seguretat viària del camí i que ha estat 
informat favorablement per l’Ajuntament en data 6 de setembre de 2022. 

 

VII. L’article 48.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències, 
podran subscriure convenis amb subjectes de dret públic sense que això pugui suposar 
la cessió de la titularitat de la competència. En el mateix sentit, l’article 108.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques catalanes, estableix que les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els 
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 

 

VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Dosrius, 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, establint, mitjançant el present 
conveni, les condicions a que es subjectaran les mateixes així com la regulació dels 
àmbits de les respectives competències de cadascuna de les administracions 
interessades, tant pel que fa a l’execució de les obres com a la conservació i explotació 
del camí una vegada finalitzades les mateixes. 

 

IX. La minuta de conveni va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ................... 

 

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

PACTES 
 

Primer.- Objecte.  
 

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 Dosrius 
en ordre a dur a terme les actuacions de millora de la seguretat viària del camí MA-033 
carretera de Can Pruna, així com la definició de les respectives competències un cop 
executades les mateixes. 
 

Segon.- Àmbit d’aplicació material 
 

L’àmbit d’aplicació material del present conveni és el camí MA-033 carretera de Can Pruna 
grafiat en el plànol que s’adjunta com annex al present conveni. 
 

Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 

3.1 La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a 
les quals es refereix aquest conveni i de les quals es farà càrrec: 
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- L’aprovació i contractació de les obres contingudes al Projecte “Millora de 
seguretat viària de la carretera de Can Pruna (MA-033). TM de Dosrius”, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, amb un import total de 
460.872,52 euros (IVA inclòs), que corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61105 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 

- L’execució de les obres citades al punt anterior. 

- La direcció facultativa de les obres mitjançant tècnics de la Diputació de Barcelona 
i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant 
contracte extern de serveis. 

 
3.2 Les obres de millora de la seguretat viaria es realitzaran d’acord amb els estàndards 

següents: 
 

- Es mantindran, amb caràcter general, les amplades, el traçat i les rasants 
existents. 

- S’adaptarà la velocitat del vial a les característiques del mateix amb l’objecte de 
garantir la seguretat dels usuaris. 

 
3.3 La Diputació de Barcelona, un cop executades les obres i feta la recepció de les 

mateixes, aprovarà una resolució en virtut de la qual les lliurarà a l’Ajuntament de 
Dosrius, titular del camí MA-033 carretera de Can Pruna, juntament amb els seus 
elements auxiliars, moment a partir del qual i sense més tràmits l’Ajuntament assumirà 
la titularitat de l’anteriorment citat i la Diputació de Barcelona es farà càrrec de la seva 
conservació i manteniment en els termes previstos en el Pacte Cinquè del present 
Conveni, sens perjudici del règim de responsabilitat del contractista establert en la 
legislació de contractes del sector públic per a les obres executades. 

 
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Dosrius 
 
4.1 L’Ajuntament de Dosrius, en virtut del present Conveni, autoritza a la Diputació de 

Barcelona per a dur a terme les obres a que fa referència el Pacte Segon del present 
conveni, així com qualsevol actuació de seguretat viària o relacionada amb la seva 
conservació i manteniment. 

 
4.2 Serà responsabilitat de l’Ajuntament l’obtenció dels terrenys que, d’acord amb el 

projecte aprovat, siguin necessaris per a l’execució de les obres que en el mateix es 
contenen.  

4.3 L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.  
 
4.4 Mitjançant la signatura del present Conveni l’Ajuntament accepta, una vegada adoptada 

per la Diputació de Barcelona la resolució a que fa referència el pacte anterior, les 
obres que realitzarà la Diputació sobre el camí i que passaran a integrar-se en el seu 
patrimoni. 
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Així mateix, l’Ajuntament incorporarà en el seu patrimoni qualsevol element que, durant 
la vigència del present conveni, sigui instal·lat per la Diputació de Barcelona en el citat 
camí. 

 
4.5 L’Ajuntament serà el responsable de la inspecció i vigilància del camí. 
 
4.6 L’Ajuntament haurà de donar avís al personal de conservació de la Diputació de 

Barcelona de qualsevol fet o incidència que detecti en el camí i que pugui afectar a la 
seguretat de la circulació. En aquests casos, l’Ajuntament s’encarregarà de senyalitzar 
la incidència fins que la mateixa sigui atesa per la Diputació de Barcelona. Així mateix, 
haurà de vetllar per a que quedi garantida la seguretat del trànsit. 

 
4.7 És competència de l’Ajuntament l’atorgament de les autoritzacions i llicències en l’àmbit 

del camí a objecte del present conveni, així com l’exercici de la potestat sancionadora 
en cas d’incompliment de la normativa que els hi sigui d’aplicació. 

 
Als efectes de valorar els aspectes de les actuacions objecte de les autoritzacions i 
llicències que puguin afectar a la seguretat, abans de l’atorgament de les mateixes 
l’Ajuntament ha de remetre a la Diputació de Barcelona una còpia de les peticions que 
afectin al seu àmbit de conservació i/o als seus elements funcionals així com d’aquelles 
que puguin afectar a la seguretat dels usuaris, als efectes que la citada corporació 
emeti informe sobre els aspectes relatius a la seguretat. 

  
Les previsions contingudes en l’informe emès per la Diputació de Barcelona 
s’incorporaran com a condicions d’obligat compliment en les autoritzacions i llicències 
municipals. 

 
4.8 Qualsevol actuació de millora de la seguretat viària no inclosa en el projecte aprovat 

per la Diputació de Barcelona serà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
4.9 Abans de la realització de qualsevol actuació per part de l’Ajuntament sobre el camí 

objecte del present Conveni, ja sigui de millora de la seguretat viària o de qualsevol 
altre índole, aquest haurà de sol·licitar informe a la Diputació de Barcelona als efectes 
que aquesta es pronunciï sobre aspectes relatius a la seguretat viària. Les previsions 
contingudes en el citat informe tindran caràcter vinculant. 

 
4.10 Abans de l’execució de les obres del projecte de millora del camí, l’Ajuntament 

executarà una canalització d’impulsió d’aigües sota la cuneta de drenatge al llarg de 
gran part del traçat del camí. 

 
4.11 L’Ajuntament haurà de realitzar els tràmits pertinents amb les diferents companyies de 

serveis per tal d’eliminar els suports aeris en paral·lelisme al llarg del traçat del camí 
que suposen un risc per a la seguretat viària i que es proposa soterrar en el projecte de 
millora. 

 
Cinquè.- Obligacions de conservació i manteniment 
 
5.1 L’àmbit de les tasques ordinàries de conservació i manteniment serà el comprés pels 

terrenys ocupats per la calçada i fins l’aresta exterior de la cuneta. En cas de no existir 
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cuneta, comprendrà els terrenys ocupats per la calçada i una franja situada a cada 
costat de l’aresta exterior de la calçada d’1 metre.  

 

5.2 Un cop finalitzada l’execució de les obres o actuacions objecte d’aquest conveni, i dins 
de l’àmbit d’aquestes, la Diputació vetllarà per la conservació i manteniment dels 
següents elements del camí: 

 

- El ferm de la calçada 

- La senyalització, tant vertical com horitzontal. 

- Les cunetes i els sistemes de drenatge i obres de pas. 

- Les contencions.  
 

5.3 La Diputació de Barcelona serà l’encarregada de dur a terme la sega dels marges del 
camí dins de l’àmbit de les tasques ordinàries de conservació i manteniment descrites 
en el punt primer del present pacte. Serà responsabilitat dels titulars dels accessos al 
camí la sega dels mateixos per tal de que disposin de la visibilitat necessària.  

 

5.4 La Diputació de Barcelona assumirà les actuacions de vialitat hivernal que consistiran 
en l’extensió de fundents i la retirada de la neu que eventualment pugui caure a la 
calçada. 

 

5.5 No són objecte del present conveni: 
 

- La conservació i manteniment d’altres elements no contemplats al punt primer del 
present pacte.  

 

- Les actuacions de protecció de talussos. No obstant això, i de manera excepcional, 
ambdues parts podran acordar la realització d’actuacions sobre talussos que puguin 
tenir una especial incidència sobre la seguretat viària del camí. 

 

- Les actuacions de reparació extraordinàries motivades per efectes meteorològics 
extraordinaris o altres causes sobrevingudes. En aquests supòsits l’Ajuntament serà 
el responsable de declarar l’emergència i executar les obres necessàries per restablir 
el servei del camí.  

 

Sisè.- Responsabilitat patrimonial 
 

L’Ajuntament de Dosrius, com a titular del camí, serà responsable patrimonialment enfront a 
tercers de qualsevol dany que es pugui produir en els seus bens i drets, independentment 
de l’àmbit en el que aquests es produeixin. 
 

Sens perjudici de l’anterior, l’Ajuntament podrà repetir contra la Diputació de Barcelona quan 
els danys siguin conseqüència directa de deficiències dels elements directament relacionats 
amb les obres o actuacions que aquesta ha dut a terme i respecte dels quals n’assumeix la 
seva conservació i manteniment d’acord amb els anteriors pactes.  
 

Setè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i tindrà una vigència de quatre anys, 
prorrogable per un període de quatre anys més per acord d’ambdues parts. 
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Des de la data de la seva formalització per part dels legals representats d’ambdues parts, 
les obligacions previstes al conveni per a cadascuna de les parts referents a l’execució de 
les obres o actuacions seran vigents fins a la data d’acabament de les mateixes. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- 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 normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè.- 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.  
 
Onzè.- 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. 

 
Dotzè.- Comissió de seguiment  
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Dosrius. 
 

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 i tindrà, 
entre d’altres, les següents comeses: 
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- Les comprovacions de la correcta execució del les actuacions previstes al Projecte. 
- La correcta incorporació dels terrenys a cedir per a la realització de les obres. 
 
- La resolució de responsabilitats prèvies a l’assumpció de titularitat del camí per part de la 

Diputació de Barcelona. 
- La correcta delimitació dels elements que formen part del camí. 
 

Es reunirà com a mínim una vegada a l’any a instància de qualsevol de les parts signants. 
 

Tretzè.- 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. 
 

Catorzè.- Publicitat 
 

De conformitat amb els articles 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop signat aquest 
conveni, es publicarà Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Així mateix, aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis de l col·laboració i 
cooperació de la generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i data 
que s’assenyalen 
 

(...)” 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Dosrius, 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.” 
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39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Tiana, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millores 
d’accessibilitat i seguretat de la carretera BV-5008 entre Pk3+070 i PK3+170. TM 
Tiana” (Exp. núm. 2019/20445).- 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, es detecta una manca d’itineraris accessibles en el carrer Edith 

Llaurador (carretera BV-5008 entre PK3+070 i 3+170), entre el carrer Pompeu 
Fabra i la cruïlla de l’avinguda Joan Garí i mancances d’accessibilitat en les parades 
d’autobús presents en el tram. Així mateix, es considera oportú promoure la 
reducció de la velocitat dels vehicles fruit a l’elevat número de moviments que s’hi 
realitzen. 

 
2. La proposta d‘actuació consisteix principalment en l’adequació d’una vorera pel 

costat est (enretirant el mur del Casino), la millora de l’accessibilitat de les parades 
de bus i el recrescut de la calçada en la cruïlla amb l’av. Joan Garí i del pas de 
vianants aigües avall de l’av. Pompeu Fabra. 

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

Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Millores d’accessibilitat i seguretat 
de la carretera BV-5008 entre Pk3+070 i PK3+170. TM Tiana” per un import total 
de 184.318,62 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

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

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

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

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

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tiana 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 
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interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i 
explotació, una vegada hagin estat executades. 

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

mesos. 
 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
9. Es valora l’import de l’actuació en un total de 184.318,62 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
 

 124.235,15 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.  

 

 60.083,47 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Tiana, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 

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

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

11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
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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 
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 
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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 Tiana relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORES D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT DE LA CARRETERA BV-
5008 ENTRE PK3+070 I PK3+170. TM TIANA”, 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 TIANA RELATIU A LES 

OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORES D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT 
DE LA CARRETERA BV-5008 ENTRE PK3+070 I PK3+170. TM TIANA” 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE TIANA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Isaac 
Salvatierra Pujol, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Mercè Gobartt Vazquez.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, es detecta una manca d’itineraris accessibles en el carrer Edith Llaurador 

(carretera BV-5008 entre PK3+070 i 3+170), entre el carrer Pompeu Fabra i la cruïlla de 
l’avinguda Joan Garí i mancances d’accessibilitat en les parades d’autobús presents en el 
tram. Així mateix, es considera oportú promoure la reducció de la velocitat dels vehicles 
fruit a l’elevat número de moviments que s’hi realitzen. 

 
2. La proposta d‘actuació consisteix principalment en l’adequació d’una vorera pel costat 

est (enretirant el mur del Casino), la millora de l’accessibilitat de les parades de bus i el 
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recrescut de la calçada en la cruïlla amb l’av. Joan Garí i del pas de vianants aigües avall 
de l’av. Pompeu Fabra. 

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

Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu “Millores d’accessibilitat i seguretat de la carretera BV-
5008 entre Pk3+070 i PK3+170. TM Tiana” per un import total de 184.318,62 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

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

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

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

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

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

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

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Tiana 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“MILLORES D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT DE LA CARRETERA BV-5008 ENTRE 
PK3+070 I PK3+170. TM TIANA”, 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 184.318,62 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Tiana. 
 
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 “MILLORES D’ACCESSIBILITAT I 

SEGURETAT DE LA CARRETERA BV-5008 ENTRE PK3+070 I PK3+170. TM TIANA” 
redactada per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total 
de 184.318,62 EUR (IVA inclòs), dels quals: 
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 124.235,15 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 

 60.083,47 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Tiana, i l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

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

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

 
- la contractació d’aquestes obres. 

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

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

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Tiana 
 
L’Ajuntament de Tiana designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 60.083,47 EUR corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Tiana durà a terme la gestió integral de l’expropiació forçosa i l’ocupació 
temporal dels terrenys de titularitat privada i de naturalesa urbana que resulten afectats per 
les obres de referència, i d’acord amb el projecte aprovat definitivament així com de les 
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seves modificacions. Talment, es procedirà a la posada a disposició dels terrenys 
necessaris per a l’execució de les obres i una vegada s’hagin acomplert els amidaments 
definitius i les obres hagin estat recepcionades procedir a la mutació demanial/cessió i/o 
autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible.  

 
TM. TIANA  
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La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Tiana des de la finalització de les obres. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 

 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  

 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes. 

 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 

 
Cinquè.- Vigència del conveni 

 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  

 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
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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. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Tiana. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
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Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Tiana: Isaac Salvatierra Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament; 
Mercè Gobartt Vazquez, secretària de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere 
Pons Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)” 
 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Tiana als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar 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 1: 
Occidental Vilafranca (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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 
1: Sector Occidental Vilafranca, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA, per un import total d’un milió dos-cents vuitanta-cinc 
mil nou-cents trenta-nou euros amb seixanta cèntims (1.285.939,60EUR), IVA 
inclòs. 

 
2. El contracte es va formalitzar en data 15 de novembre de 2022. 
 
3. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del contracte ha presentat 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 E3 SOLINTEG-TULPAN INTERMEDIACIÓN, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922, 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 11 de novembre de 2022 (amb entrada en el Servei 
Jurídico-Administratiu el dia 14 de novembre de 2022). 

 
4. L’empresa esmentada va comunicar que, en endavant, la coordinadora de seguretat i 

salut de les obres és la Sra. Olga Lara Escandón. 
 
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 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
PASQUINA, SA, adjudicatària de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i 
millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 1: Occidental 
Vilafranca, 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 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, 
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. 
Olga Lara Escandón, d’acord amb la designació efectuada per la UTE E3 SOLINTEG-
TULPAN INTERMEDIACIÓN, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922 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 
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(10f491323dc83b9852bd) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ENRIC VISCARRO I TOMAS  28/07/2022, 13:00 
 ENRIC VISCARRO I TOMAS  28/07/2022, 13:01 
 ENRIC VISCARRO I TOMAS  28/07/2022, 13:01 
 LARA ESCANDÓN, OLGA  06/11/2022, 00:13 
 (AUTENTICACIÓN) 

 
41.- 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 2: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Occidental Manresa (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 
2: Sector Occidental Manresa, a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, per 
un import total d’un milió dos-cents vint-i-nou mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb 
trenta-dos cèntims (1.229.865,32 EUR), IVA inclòs. 

 
2. El contracte es va formalitzar en data 9 de novembre de 2022. 
 
3. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del contracte ha presentat 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 E3 SOLINTEG-TULPAN INTERMEDIACIÓN, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922, 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 11 de novembre de 2022 (amb entrada en el Servei 
Jurídico-Administratiu el dia 14 de novembre de 2022). 

 
4. L’empresa esmentada va comunicar que, en endavant, la coordinadora de seguretat i 

salut de les obres és la Sra. Olga Lara Escandón. 
 
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 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
PASQUINA, SA, adjudicatària de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i 
millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 2: Occidental 
Manresa, 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 EXCAVACIONS CÁCERES, SL, 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. 
Olga Lara Escandón, d’acord amb la designació efectuada per la UTE E3 SOLINTEG-
TULPAN INTERMEDIACIÓN, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922 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 
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(f3d4dc99f4387100c109) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 RAMON CACERES (B60193265) 26/07/2022, 23:04 
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 RAMON CACERES (B60193265)  26/07/2022, 23:06 
 LARA ESCANDÓN, OLGA  06/11/2022, 00:08 
 (AUTENTICACIÓN) 

 
42.- 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 3: 
Occidental Martorell (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 3: Sector Occidental Martorell, a l’empresa CONSTRUCCIONES DEUMAL, 
SA, per un import total d’un milió tres-cents setanta-nou mil tres-cents vuitanta-set 
euros amb noranta cèntims (1.379.387,90 EUR), IVA inclòs. 

 
2. El contracte es va formalitzar en data 15 de novembre de 2022. 
 
3. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del contracte ha presentat 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 E3 SOLINTEG-TULPAN INTERMEDIACIÓN, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922, 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 11 de novembre de 2022 (amb entrada en el Servei 
Jurídico-Administratiu el dia 14 de novembre de 2022). 

 

4. L’empresa esmentada va comunicar que, en endavant, la coordinadora de seguretat i 
salut de les obres és la Sra. Olga Lara Escandón. 

 
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 
que prescriu que, amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà aprovar el Pla de 
seguretat i salut elaborat pel contractista. 
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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 
PASQUINA, SA, adjudicatària de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i 
millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 3: Occidental 
Martorell, 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 CONSTRUCCIONES DEUMAL, 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. 
Olga Lara Escandón, d’acord amb la designació efectuada per la UTE E3 SOLINTEG-
TULPAN INTERMEDIACIÓN, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-LEY 18/1922 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 
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.” 
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Documents vinculats 
 
Pla(f4fba3aade3ed0e01d95) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 LUIS GONZÁLEZ YEBRA  03/10/2022, 22:07 
 LARA ESCANDÓN, OLGA  06/11/2022, 00:10 
 (AUTENTICACIÓN) 

 
43.- 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 5: 
Oriental Nord (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 
5: Sector Oriental Nord, a l’empresa PASQUINA, SA, per un import total d’un milió 
sis-cents noranta mil trenta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (1.690.034,83 
EUR), IVA inclòs. 

 
2. El contracte es va formalitzar en data 15 de novembre de 2022. 
 

3. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del contracte ha presentat 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 11 de novembre de 2022 
(amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu el dia 14 de novembre de 2022). 

 

4. 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 
PASQUINA, SA, adjudicatària de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i 
millora de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots). Lot 5: Oriental 
Nord, 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 PASQUINA, 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 
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 
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Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball.” 
 

Documents vinculats 
 

Pla(a5abf2f9687dd58c455e) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 GEMMA MUNTADA GINESTA  11/11/2022, 09:40 
 GEMMA MUNTADA GINESTA  11/11/2022, 09:42 
 GEMMA MUNTADA GINESTA  11/11/2022, 09:43 
 GEMMA MUNTADA GINESTA  11/11/2022, 09:44 
 

44.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera C-
154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del 
contracte (Exp. núm. 2020/15824).- 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 19 de maig de 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
aprovar el canvi de titularitat a favor de la Diputació de Barcelona del tram de 
carretera C-154, entre els punts quilomètrics 18+620 i 19+750, fet efectiu en virtut 
de l’Acta signada en data 6 d’octubre de 2022, entre la Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i la Generalitat de Catalunya 
(Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de 
l’Administració), en la que la Diputació de Barcelona prenia possessió efectiva i 
assumia la titularitat de l’esmentat tram de la carretera. 

 
2- Com a conseqüència de l’anterior, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha emès un informe, de 
data 2 de novembre de 2022, amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu en la 
mateixa data, on assenyala que “en data 6 d’octubre de 2022 ha estat efectuat el 
canvi de titularitat de la carretera C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 
19+750 a favor de la Diputació de Barcelona”, per la qual cosa: 

 
“[...] 
 
Caldria per tant, realitzar tots els canvis administratius i contractuals necessaris per a 
poder actuar amb els contractes de “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’s interurbans de la xarxa de carreteres titularitat 
de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams i carreteres adscrits als 
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Sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 
lots)”, lot 3: Berga. exp. 2020/7684 i “Treballs de neteja viaria de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de 
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 3 Berga exp. 2020/15824 a la carretera C-
154 entre PK 18+620 i 19+750.” 

 
3- És per això que cal modificar el contracte de serveis relatiu als Treballs de neteja 

viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-
2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, adjudicat a 
l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, mitjançant dictamen (AJG 
639/21) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió 
ordinària de data 28 d’octubre de 2021, en el sentit d’incorporar la “carretera C-154 
entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del Plec de 
prescripcions tècniques particulars que regeixen aquesta contractació; tot això, 
sense que l’esmentada modificació suposi un increment dels imports aprovats en el 
contracte. 

 
4- Cal afegir que en la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules 

administratives particulars, es recull expressament la construcció de noves 
carreteres com a causa de modificació contractual. 

 
El tenor literal de l’esmentada clàusula és el següent:  

 
“El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits 
i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord 
amb les condicions, abast i límits següents: 
 
[...] 
 
Així mateix, complementàriament es podrà modificar fins un 10% del Pressupost 
Base de Licitació en base a les següents casuístiques: 
 
- Per ampliació de l’àmbit d’actuació motivat per l’ampliació o disminució de la 

xarxa viaria titularitat de la Diputació de Barcelona motivat per la construcció 
de noves carreteres, cessió o convenis de manteniment adoptats durant la 
vigència del present contracte. 

 
Els preus aplicables en les modificacions contemplades estaran previstos en els 
plecs de la contractació i en l’oferta que presenti el contractista.” 
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5- A més, cal assenyalar que la modificació contractual no afecta al Pla de seguretat i 
salut aprovat mitjançant decret (D 14074/21) president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de data 14 de desembre de 2021. 

 

6- Finalment, s’ha donat audiència a la Sra. Isabel Solanas Serra, com a representant 
de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, el qual ha prestat la 
seva conformitat a la modificació del contracte, al i com resulta de la compareixença 
de data 8 de novembre de 2022. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

 

2. Aquesta resolució precisarà de l’informe previ preceptiu i no vinculant de la 
secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 

 

3. Article 203.2 de la LCSP, que estableix que els contractes administratius subscrits 
pels òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan 
es doni algun dels supòsits següents: a) Quan així s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, en els termes i les condicions que estableix 
l’article 204. 

 

4. L’article 204 de la LCSP, regula les modificacions previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

 

5. Article 191.1 de la LCSP, que disposa que en els procediments que s’instrueixin per 
adoptar acords relatius a les prerrogatives que estableix l’article 190 de la LCSP 
(entre d’altres, la de modificar els contractes per raons d’interès públic), s’ha de 
donar audiència al contractista. 

 

6. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 1388/2022, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 

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 la modificació del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
neteja viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
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anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, 
adjudicat a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, en el sentit 
d’incorporar la “carretera C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la 
relació de carreteres del Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte, de 
conformitat amb allò previst a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 
data 19 de maig de 2020, fet efectiu en virtut de l’Acta signada en data 6 d’octubre de 
2022, entre la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i la 
Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori de l’Administració), i tal i com s’indica en l’informe de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
emès en data 2 de novembre de 2022; tot això, d’acord amb l’establert a l’article 204 
de la LCSP. 
 
Segon. ADVERTIR a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, que, 
d’acord amb el que preveuen els articles 37.2 i 153.3 de la LCSP, haurà de concórrer a 
formalitzar la modificació del contracte amb la Diputació de Barcelona en el termini de 
15 dies hàbils comptats des del dia següent a la recepció de la notificació de la present 
resolució. 
 
Tercer. PUBLICAR la present modificació al Perfil del Contractant de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA, i a la UTE CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL CONSULTORÍA 
Y PREVENCIÓN, SL–SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/1982, encarregada de la 
coordinació de seguretat i salut de les obres, per al seu coneixement i efectes.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera BV-
5207z entre els punts quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de 
la carretera BV- 5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de 
carreteres del contracte (Exp. núm. 2020/15824).- 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 25 de juliol de 2017, per decret (D 7761/17) de la Presidència d’aquesta 

Diputació, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de Nova connexió entre 
les carreteres C-153, PK 15+500 i BV-5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, amb tràmit 
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d’informació pública, segons el que disposa l’article 37.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovats per Decret 179/1995, del 13 de juny, i 
publicats anuncis als butlletins i diari corresponents, obrint-se el termini 
d’al·legacions i acabant-se el dia 14 de setembre de 2017, sense que es 
formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat 
definitivament. 

 
2- En l’apartat 21 “Titularitats i Catàlegs” de la Memòria de l’esmentat Projecte 

(Tom 1), s’estableix expressament que: 
 
“[…] 
 
La Titularitat de la nova variant correspondrà a la Diputació de Barcelona. 
 
[...]”. 

 
3- En data 28 de març de 2022 es formalitza l’acta de recepció de les obres del 

Projecte constructiu de Nova connexió entre les carreteres C-153, PK 15+500 i BV-
5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, de la que es va prendre raó en virtut del decret 
(D 10232/22) del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 
data 1 d’agost de 2022. 

 
4- Com a conseqüència de l’anterior, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha emès un informe, de 
data 2 de novembre de 2022, amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu en la 
mateixa data, on assenyala que “en data 28 de març de 2022 s’ha realitzat la 
recepció de les obres del projecte “Nova connexió́ entre les carreteres C-153, PK 
15+500 i BV-5207, PK 1+000. Tram: l’Esquirol” codi 3793OM01 i exp.2017/7736 i 
arrel de la nova incorporació d’aquest tram de carretera a la xarxa de titularitat de la 
Diputació de Barcelona”, per la qual cosa: 
 
“[...] 
 
caldria per tant, realitzar tots els canvis administratius i contractuals necessaris per a poder 
actuar amb els contractes de “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’s interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als Sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 2: Vic. exp. 2020/7684 i 
“Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 2 Vic exp. 2020/15824, incorporant 
als mateixos la carretera BV-5207z entre els punts quilomètric 0+000 i 1+243, així com 
desafectant el tram de la carretera BV- 5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400”. 

 
5- És per això que cal modificar el contracte de serveis relatiu als Treballs de neteja 

viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-
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2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, adjudicat a l’empresa 
PASQUINA, SA, mitjançant dictamen (AJG 639/21) de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, aprovat en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2021, 
en el sentit d’incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts quilomètric 0+000 i 
1+243, així com desafectant el tram de la carretera BV-5207 entre els punts 
quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del Plec de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen aquesta contractació; tot això, sense que 
l’esmentada modificació suposi un increment dels imports aprovats en el contracte. 

 

6- Cal afegir que en la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules 
administratives particulars, es recull expressament la construcció de noves 
carreteres com a causa de modificació contractual. 

 

El tenor literal de l’esmentada clàusula és el següent:  
 
“El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, abast i límits següents: 
 
[...] 
 
Així mateix, complementàriament es podrà modificar fins un 10% del Pressupost Base de 
Licitació en base a les següents casuístiques: 
 
- Per ampliació de l’àmbit d’actuació motivat per l’ampliació o disminució de la xarxa viaria 

titularitat de la Diputació de Barcelona motivat per la construcció de noves carreteres, 
cessió o convenis de manteniment adoptats durant la vigència del present contracte. 

 
Els preus aplicables en les modificacions contemplades estaran previstos en els plecs de la 
contractació i en l’oferta que presenti el contractista.” 

 

7- A més, cal assenyalar que la modificació contractual no afecta al Pla de seguretat i 
salut aprovat mitjançant decret (D 14079/21) president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de data 14 de desembre de 2021. 

 

8- Finalment, s’ha donat audiència al Sr. Jorge Gabriel Pérez de Francisco, com a 
representant de l’empresa PASQUINA, SA, el qual ha prestat la seva conformitat a 
la modificació del contracte, tal i com resulta de la compareixença de data 8 de 
novembre de 2022. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
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2. Aquesta resolució precisarà de l’informe previ preceptiu i no vinculant de la 

secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 
 
3. Article 203.2 de la LCSP, que estableix que els contractes administratius subscrits 

pels òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan 
es doni algun dels supòsits següents: a) Quan així s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, en els termes i les condicions que estableix 
l’article 204. 

 
4. L’article 204 de la LCSP, regula les modificacions previstes en el plec de clàusules 

administratives particulars. 
 
5. Article 191.1 de la LCSP, que disposa que en els procediments que s’instrueixin per 

adoptar acords relatius a les prerrogatives que estableix l’article 190 de la LCSP 
(entre d’altres, la de modificar els contractes per raons d’interès públic), s’ha de 
donar audiència al contractista. 

 
6. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 1388/2022, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
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 la modificació del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
neteja viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, adjudicat 
a l’empresa PASQUINA, SA, en el sentit d’incorporar el tram de la “carretera BV-5207z 
entre els punts quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de la carretera 
BV-5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del 
Plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen aquesta contractació, de 
conformitat amb allò previst a la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de 
clàusules administratives particulars de la contractació de referència i l’apartat 21 
“Titularitats i Catàlegs” de la Memòria del Projecte constructiu de Nova connexió entre 
les carreteres C-153, PK 15+500 i BV-5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, i tal i com 
s’indica en l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de 
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Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emès en data 2 de novembre de 2022; tot 
això, d’acord amb l’establert a l’article 204 de la LCSP. 
 
Segon. ADVERTIR a l’empresa PASQUINA, SA, que, d’acord amb el que preveuen 
els articles 37.2 i 153.3 de la LCSP, haurà de concórrer a formalitzar la modificació del 
contracte amb la Diputació de Barcelona en el termini de 15 dies hàbils comptats des 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució. 
 
Tercer. PUBLICAR la present modificació al Perfil del Contractant de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA, SA, i a la UTE 
CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, SL–
SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/1982, encarregada de la coordinació de seguretat i 
salut de les obres, per al seu coneixement i efectes.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral 
i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera C-154 entre els punts 
quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del contracte (Exp. 
núm. 2020/7684).- 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 19 de maig de 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 

aprovar el canvi de titularitat a favor de la Diputació de Barcelona del tram de 
carretera C-154, entre els punts quilomètrics 18+620 i 19+750, fet efectiu en virtut 
de l’Acta signada en data 6 d’octubre de 2022, entre la Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i la Generalitat de Catalunya 
(Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de 
l’Administració), en la que la Diputació de Barcelona prenia possessió efectiva i 
assumia la titularitat de l’esmentat tram de la carretera. 

 
2- Com a conseqüència de l’anterior, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha emès un informe, de 
data 2 de novembre de 2022, amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu en la 
mateixa data, on assenyala que “en data 6 d’octubre de 2022 ha estat efectuat el 
canvi de titularitat de la carretera C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 
19+750 a favor de la Diputació de Barcelona”, per la qual cosa: 
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“[...] 
 
Caldria per tant, realitzar tots els canvis administratius i contractuals necessaris per a 
poder actuar amb els contractes de “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’s interurbans de la xarxa de carreteres titularitat 
de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams i carreteres adscrits als 
Sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 
lots)”, lot 3: Berga. exp. 2020/7684 i “Treballs de neteja viaria de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de 
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 3 Berga exp. 2020/15824 a la carretera C-
154 entre PK 18+620 i 19+750.” 

 
3- És per això que cal modificar el contracte de serveis relatiu als Treballs de 

manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, adjudicat a l’empresa 
BERGUEDANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA, mitjançant dictamen 
(AJG 563/21) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en 
sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021, en el sentit d’incorporar la 
“carretera C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de 
carreteres del Plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen aquesta 
contractació; tot això, sense que l’esmentada modificació suposi un increment dels 
imports aprovats en el contracte. 

 
4- Cal afegir que en la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules 

administratives particulars, es recull expressament la modificació de la xarxa actual 
de carreteres com a causa de modificació contractual. 

 
El tenor literal de l’esmentada clàusula és el següent:  

 
“El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, abast i límits següents: 
 
[...] 
 
Així mateix, complementàriament, es podrà modificar fins un 10% del Pressupost Base 
de Licitació, en base a les següents casuístiques: 
 
- Per ampliació de l’àmbit d’actuació motivat per l’ampliació o disminució de la xarxa 

viaria titularitat de la Diputació de Barcelona, per la construcció de noves carreteres, 
cessió o convenis de manteniment adoptats durant la vigència del present contracte. 
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Els preus aplicables en les modificacions contemplades estaran previstos en els plecs de 
la contractació i en l’oferta que presenti el contractista”. 

 
5- A més, cal assenyalar que la modificació contractual no afecta al Pla de seguretat i 

salut aprovat mitjançant decret (D 12067/21) president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de data 28 d’octubre de 2021. 

 
6- Finalment, s’ha donat audiència al Sr. Félix Pasquina Oliver, com a representant de 

l’empresa BERGUEDANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA, el qual ha 
prestat la seva conformitat a la modificació del contracte, tal i com resulta de la 
compareixença de data 8 de novembre de 2022. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

 
2. Aquesta resolució precisarà de l’informe previ preceptiu i no vinculant de la 

secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 

 
3. Article 203.2 de la LCSP, que estableix que els contractes administratius subscrits 

pels òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan 
es doni algun dels supòsits següents: a) Quan així s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, en els termes i les condicions que estableix 
l’article 204. 

 
4. L’article 204 de la LCSP, regula les modificacions previstes en el plec de clàusules 

administratives particulars. 

 
5. Article 191.1 de la LCSP, que disposa que en els procediments que s’instrueixin per 

adoptar acords relatius a les prerrogatives que estableix l’article 190 de la LCSP 
(entre d’altres, la de modificar els contractes per raons d’interès públic), s’ha de 
donar audiència al contractista. 

 
6. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 1388/2022, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, adjudicat a l’empresa 
BERGUEDANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA, en el sentit d’incorporar la 
“carretera C-154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de 
carreteres del Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte, de conformitat 
amb allò previst a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 19 de 
maig de 2020, fet efectiu en virtut de l’Acta signada en data 6 d’octubre de 2022, entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) i la Generalitat de 
Catalunya (Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de 
l’Administració), i tal i com s’indica en l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emès 
en data 2 de novembre de 2022; tot això, d’acord amb l’establert a l’article 204 de la 
LCSP. 
 
Segon. ADVERTIR a l’empresa BERGUEDANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, 
SA, que, d’acord amb el que preveuen els articles 37.2 i 153.3 de la LCSP, haurà de 
concórrer a formalitzar la modificació del contracte amb la Diputació de Barcelona en 
el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia següent a la recepció de la notificació 
de la present resolució. 
 
Tercer. PUBLICAR la present modificació al Perfil del Contractant de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa BERGUEDANA DE TRANSPORTS 
I EXCAVACIONS, SA, i a la UTE CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, SL–SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/1982, 
encarregada de la coordinació de seguretat i salut de les obres, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral 
i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts 
quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de la carretera BV- 5207 
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entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del 
contracte (Exp. núm. 2020/7684).- 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 25 de juliol de 2017, per decret (D 7761/17) de la Presidència d’aquesta 

Diputació, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de Nova connexió entre 
les carreteres C-153, PK 15+500 i BV-5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, amb tràmit 
d’informació pública, segons el que disposa l’article 37.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovats per Decret 179/1995, del 13 de juny, i 
publicats anuncis als butlletins i diari corresponents, obrint-se el termini 
d’al·legacions i acabant-se el dia 14 de setembre de 2017, sense que es 
formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat 
definitivament. 

 
2- En l’apartat 21 “Titularitats i Catàlegs” de la Memòria de l’esmentat Projecte 

(Tom 1), s’estableix expressament que: 
 
“[…] 
 
La Titularitat de la nova variant correspondrà a la Diputació de Barcelona. 
 
[...]”. 

 
3- En data 28 de març de 2022 es formalitza l’acta de recepció de les obres del 

Projecte constructiu de Nova connexió entre les carreteres C-153, PK 15+500 i BV-
5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, de la qual es va prendre raó en virtut del decret 
(D 10232/22) del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 
data 1 d’agost de 2022. 

 
4- Com a conseqüència de l’anterior, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha emès un informe, de 
data 2 de novembre de 2022, amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu en la 
mateixa data, on assenyala que “en data 28 de març de 2022 s’ha realitzat la 
recepció de les obres del projecte “Nova connexió́ entre les carreteres C-153, PK 
15+500 i BV-5207, PK 1+000. Tram: l’Esquirol” codi 3793OM01 i exp.2017/7736 i 
arrel de la nova incorporació d’aquest tram de carretera a la xarxa de titularitat de la 
Diputació de Barcelona”, per la qual cosa: 
 
“[...] 
 
caldria per tant, realitzar tots els canvis administratius i contractuals necessaris per a poder 
actuar amb els contractes de “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
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tractament de TCA’s interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als Sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 2: Vic. exp. 2020/7684 i 
“Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)”, lot 2 Vic exp. 2020/15824, incorporant 
als mateixos la carretera BV-5207z entre els punts quilomètrics 0+000 i 1+243, així com 
desafectant el tram de la carretera BV- 5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400”. 

 
5- És per això que cal modificar el contracte de serveis relatiu als Treballs de 

manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) Lot 2: Vic, adjudicat a l’empresa PASQUINA, 
SA, mitjançant dictamen (AJG 563/21) de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, aprovat en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021, en el sentit 
d’incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts quilomètrics 0+000 i 1+243, així 
com desafectant el tram de la carretera BV-5207 entre els punts quilomètrics 0+000 
al 0+400” a la relació de carreteres del Plec de prescripcions tècniques particulars 
que regeixen aquesta contractació; tot això, sense que l’esmentada modificació 
suposi un increment dels imports aprovats en el contracte. 

 
6- Cal afegir que en la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules 

administratives particulars, es recull expressament la construcció de noves 
carreteres com a causa de modificació contractual. 

 
El tenor literal de l’esmentada clàusula és el següent:  

 
“El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, abast i límits següents: 
 
[...] 
 
Així mateix, complementàriament, es podrà modificar fins un 10% del Pressupost Base de 
Licitació, en base a les següents casuístiques: 
 
- Per ampliació de l’àmbit d’actuació motivat per l’ampliació o disminució de la xarxa viaria 

titularitat de la Diputació de Barcelona, per la construcció de noves carreteres, cessió o 
convenis de manteniment adoptats durant la vigència del present contracte. 

 
Els preus aplicables en les modificacions contemplades estaran previstos en els plecs de la 
contractació i en l’oferta que presenti el contractista”. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

7- A més, cal assenyalar que la modificació contractual no afecta al Pla de seguretat i 
salut aprovat mitjançant decret (D 12068/21) del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de data 28 d’octubre de 2021. 

 
8- Finalment, s’ha donat audiència al Sr. Jorge Gabriel Pérez de Francisco, com a 

representant de l’empresa PASQUINA, SA, el qual ha prestat la seva conformitat a 
la modificació del contracte, tal i com resulta de la compareixença de data 8 de 
novembre de 2022. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Aquesta resolució precisarà de l’informe previ preceptiu i no vinculant de la 

secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 
 
3. Article 203.2 de la LCSP, que estableix que els contractes administratius subscrits 

pels òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan 
es doni algun dels supòsits següents: a) Quan així s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, en els termes i les condicions que estableix 
l’article 204. 

 
4. L’article 204 de la LCSP, regula les modificacions previstes en el plec de clàusules 

administratives particulars. 
 
5. Article 191.1 de la LCSP, que disposa que en els procediments que s’instrueixin per 

adoptar acords relatius a les prerrogatives que estableix l’article 190 de la LCSP 
(entre d’altres, la de modificar els contractes per raons d’interès públic), s’ha de 
donar audiència al contractista. 

 
6. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 1388/2022, de data 14 de febrer de 
2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 

 
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 la modificació del contracte de serveis relatiu als Treballs de 
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manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, adjudicat a l’empresa 
PASQUINA, SA, en el sentit d’incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts 
quilomètrics 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de la carretera BV- 5207 
entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del Plec de 
prescripcions tècniques particulars que regeixen aquesta contractació, de conformitat 
amb allò previst a la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació de referència i l’apartat 21 “Titularitats i 
Catàlegs” de la Memòria del Projecte constructiu de Nova connexió entre les 
carreteres C-153, PK 15+500 i BV-5207, PK 1+000. TM l’Esquirol, i tal i com s’indica 
en l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emès en data 2 de novembre de 2022; tot això, 
d’acord amb l’establert a l’article 204 de la LCSP. 
 
Segon. ADVERTIR a l’empresa PASQUINA, SA, que, d’acord amb el que preveuen 
els articles 37.2 i 153.3 de la LCSP, haurà de concórrer a formalitzar la modificació del 
contracte amb la Diputació de Barcelona en el termini de 15 dies hàbils comptats des 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució. 
 
Tercer. PUBLICAR la present modificació al Perfil del Contractant de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA, SA, i a la UTE 
CONSERVACIÓN ORIENTAL: DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, SL–
SEGURINCO, SL, UTE LEY 18/1982, encarregada de la coordinació de seguretat i 
salut de les obres, per al seu coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació dels terminis d’execució i de justificació de l’ajut atorgat per 
22/X/331464, Restauració dels vitralls de l’església de la Puríssima de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en el marc del Programa sectorial de 
rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb 
valors patrimonials (Exp. núm. 2022/002477).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 24 de febrer de 2022 (acord 
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26/22), va aprovar el Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, 
edificacions i jaciments arqueològics amb valors patrimonials i el seu règim 
regulador, així com la convocatòria per a la concessió dels ajuts en el marc d’aquest 
programa (BOPB d’1 de març). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de 

2022, va aprovar la resolució del procediment de concessió dels ajuts (acord 
725/2022), concedint a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut per la 
“Restauració dels vitralls de l’església de la Puríssima” amb un import de 21.775,16 
euros per l’anualitat 2022. 

 
3. L’article 28 del règim del programa disposa el que es transcriu a continuació: 

 
Article 28. Ampliació de terminis i reajustament de la despesa 
 
1. De manera excepcional, els terminis d’execució i de justificació poden ampliar-se prèvia 

sol·licitud degudament motivada i calendaritzada de l’ens destinatari, sempre que les 
circumstàncies ho aconsellin i no es perjudiquin drets de tercer. 

2. L’ampliació de terminis no pot superar els terminis màxims del PGI establerts en el present 
règim. 

3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud d’ampliació dels terminis, 
d’acord amb el model normalitzat. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas 
dels ajuntaments, de president, en el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els 
signadors per delegació d’aquests, poden signar sol·licituds. 

4. Les sol·licituds d’ampliació dels terminis d’execució i/o de justificació s’han de presentar 
com a molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar. 

5. L’estimació de la sol·licitud és facultativa i el centre gestor ha de valorar les circumstàncies 
de l’ens destinatari i les de la pròpia Diputació de Barcelona per atendre-la, així com la 
possible afectació de drets de tercers. 

6. En cas de detectar-se l’existència de defectes esmenables, l’ens destinatari disposa de 
deu dies des de l’endemà de rebre la notificació electrònica del requeriment per a 
esmenar-los. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se’l tindrà per 
desistit. 

7. La resolució és promoguda pel centre gestor corresponent i s’ha de produir abans que 
transcorri el termini inicial. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar 
desestimada per silenci administratiu. La desestimació per silenci administratiu no eximeix 
de l’obligació de desestimar la sol·licitud expressament. 
[...] 

 
4. L’ens destinatari ha presentat una sol·licitud de modificació dels terminis d’execució 

i de justificació de l’ajut, amb una nova periodificació per l’any 2023 de 21.775,16 
euros. 

 
5. Atès que es compleixen els requisits establerts i que es considera oportú garantir 

l’execució de les actuacions i la satisfacció de l’interès públic que va motivar la 
concessió de l’ajut, aquest centre gestor, en data 15 de novembre de 2022, ha 
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emès un informe favorable a la modificació, que s’incorpora a l’expedient 
administratiu, i que, en la part interessada, es reprodueix a continuació: 
 
“Informe relatiu a la sol·licitud de modificació dels terminis d’execució i de justificació 
de la despesa de l’ajut 22/X/331464 “Restauració dels vitralls de l’església de la 
Puríssima” atorgada a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, dins del Programa 
sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics 
locals amb valors patrimonials” 
 
(exp. 2022/002477) 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de 2022, va 
aprovar la resolució del procediment de concessió dels ajuts del Programa sectorial de 
rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials (exp. núm. 2022/0002590), atorgant a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà 
un ajut de 21.775,16 euros amb càrrec a l’anualitat 2022 per l’actuació “Restauració dels 
vitralls de l’església de la Puríssima”. 
 
En el règim de gestió de l’actuació s’estableix que la despesa s’ha d’executar en el període 
comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de l’any en què la Diputació l’hagi 
imputat al seu pressupost, d’acord amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de 
concessió. D’altra banda, el termini de justificació finalitza també el 31 de març de l’any 
següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat al seu pressupost, d’acord amb la 
periodificació establerta. 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha presentat sol·licitud d’ampliació de terminis en 
data 2 de novembre de 2022 i formulari I4-012-20 l’11 de novembre assenyalant que ”en 
relació a la subvenció que ens ha estat concedida i com sigui que ens resulta impossible 
poder executar l’actuació relativa als vitralls al llarg del 2022 atès que fa pocs dies que ens 
ha estat notificada la subvenció i estem a menys de dos mesos per la finalització del termini 
d’execució, que sol·licitem poder destinar la totalitat de la subvenció de restauració dels 
vitralls de l’església de la Puríssima a la anualitat 2023”. La nova periodificació és per 
l’anualitat 2023 i un import de 21.775,16 euros. 
 
Vist que concorren les circumstàncies per a poder procedir a la modificació de terminis 
sense que aquesta impliqui una variació de l’import concedit total. 
 
CONCLUSIONS 
 
A la vista de tot l’exposat, s’informa favorablement sobre la procedència de la modificació 
dels terminis de l’actuació l’ajut 22/X/331464 “Restauració dels vitralls de l’església de la 
Puríssima” atorgada a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, dins del Programa sectorial 
de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials, establint com a termini d’execució el 31 de desembre de 2023 i de justificació 
el 31 de març de 2024, per la periodificació de l’any 2023.” 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 32 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 

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

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.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 número 
1388/22, de 14 de febrer de 2022, publicat al BOPB en data 16 de febrer de 2022 i 
modificada per Decret número 6212/2022, de 26 de maig de 2022, publicat al BOPB 
en data de 31 de maig de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació dels terminis d’execució fins al 31 de desembre de 
2023 i els de justificació en els dos períodes següents: 
 

- El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de 2023 
- El segon període és definitiu i s’obre l’1 de gener i es tanca el 31 de març de 

2024. 
 
de l’ajut que s’indica en aquest apartat, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de 2022, de resolució del procediment de 
concessió dels ajuts (acord 725/2022): 
 

Ens 
destinatari 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

NIF Ens P0809800F 

Actuació Restauració dels vitralls de l’església de la Puríssima 

Codi XGL 22/X/331464 

Import 
concedit total 

(EUR) 
21.775,16 € 

Nova 
periodificació 

Anualitat Import (EUR) 
Període 

d’execució 
Període de 
justificació 

2023 21.775,16 € 
01/01/2023 a 
31/12/2023 

01/01/2023 a 
31/03/2024 
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Segon. APROVAR el reajustament de la despesa, en virtut de la modificació de 
terminis aprovada en l’apartat primer de la part dispositiva del present dictamen, sense 
que aquest reajustament impliqui una modificació de l’import atorgat: 
 

Import concedit total (EUR) 21.775,16 € 

Periodificació inicial 
Anualitat Import (EUR) 

2022 21.775,16 € 

Nova periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2023 21.775,16 € 

 
I, en conseqüència: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-un mil set-cents setanta-cinc 
euros amb setze cèntims / 21.775,16 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/33600/76242 de l’exercici 2022. 
 
Tercer. REDUIR l’autorització de la despesa per l’import de vint-i-un mil set-cents 
setanta-cinc euros amb setze cèntims / 21.775,16 euros, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50200/33600/76242 de l’exercici 2022, condicionada a la 
comptabilització del punt anterior. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa de vint-i-un mil set-cents setanta-cinc euros amb 
setze cèntims / 21.775,16 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/33600/76242 de l’exercici 2023, condicionada a l’aprovació del pressupost de 
l’exercici 2023 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient, així com a la modificació de 
crèdit corresponent. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa de vint-i-un mil set-cents setanta-cinc euros amb 
setze cèntims / 21.775,16 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50200/33600/76242 de l’exercici 2023, condicionada a la comptabilització del punt 
anterior. 
 
Sisè. DECLARAR que la resta de condicions de l’ajut atorgat no es veuen 
modificades. 
 
Setè. Donar compte al Ple d’aquest acte als efectes oportuns. 
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acte a l’ens afectat.” 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
Projecte d’Ordenació Forestal de les finques públiques El Bellver-Les Planes, 
l’Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners, al Parc Natural del Montseny, i 
elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/0024253).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del 
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi 
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més 
rellevants. 
 
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es 
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. 

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

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

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

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

 
L’àmbit del present projecte d’ordenació forestal (POF) coincideix amb les finques El 
Bellver-Les Planes, L'Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners, propietat de la 
Diputació de Barcelona. Es troben incloses dins del Pla especial del Parc Natural del 
Montseny, promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 
de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP 
número 62 de 16 d'abril de 1978). 
 
La Diputació de Barcelona ha dut a terme en els darrers vuitanta anys una política 
d’adquisició de finques forestals vinculada a la creació d’espais naturals protegits, 
iniciada ja a l’any 1930 a través del Patronat de la Muntanya del Montseny. 
 
En el cas concret de les finques objecte del present pla d'ordenació forestal, ja a l'any 
1974, abans de l'aprovació del Pla especial del Parc Natural del Montseny l'any 1978, 
la Diputació de Barcelona va realitzar l'adquisició de punts d'interès, llocs singulars i 
enclavaments en el territori de caràcter natural en aquest massís. En aquell any es 
compren les finques de L'Agustí, Rectoria Vella (Manso Prat), Les Planes, El Bellver, 
Manso Passarell, Casa Petit i el temple de Santa Maria del Tagamanent.  
 
Posteriorment i un cop aprovat el Pla especial, la Diputació de Barcelona va expropiar, 
l’any 1983, part de la finca del Bellit al quedar inclosa en reserva natural qualificada i 
restar prohibit qualsevol aprofitament forestal. Als anys 1992 i 2001, fent us del dret de 
tempteig i de retracte previst a la Llei d'espais naturals de Catalunya (Llei 12/1985, de 
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13 de juny) per a les entitats promotores d'espais naturals de protecció especial, la 
Diputació de Barcelona va adquirir les finques de Valcàrquera i Vallforners 
respectivament. 
 
Les finques El Bellver-Les Planes, l’Agustí, la Segregació del Bellit i Vallforners són 
propietat de la Diputació de Barcelona i es troben situades en el municipi de 
Tagamanent. Les finques anteriors tenen una superfície total de 1.260,70 hectàrees. El 
conjunt de les finques està cobert en un 86,64% per bosc, dominant pels alzinars 
gairebé purs (1006,03 ha) i en menor proporció es troben boscos mixtes d’alzina i pi 
blanc (41,18 ha), fagedes amb claps d’alzina i presència de peus aïllats d’avet (32,12 
ha) a les cotes més altes, bosc de ribera dominats per freixe o vern (11,30 ha), 
castanyedes (1,51 ha) i una petita plantació de nogueres (0,08 ha). La resta de la 
superfície, 162,91 ha corresponen a terrenys forestals no arbrats (matollars, landes 
seques, erms, prats, roquissars i tarteres) i equipaments (5,57 ha). 
 
Les finques objecte del present Projecte d’Ordenació Forestal estan afectades per la 
normativa sectorial europea, regional i municipal, en concret queda incorporada dins 
de la Xarxa Natura 2000, el Pla Territorial Metropolità, el Pla d’Espais d’Interès Natural 
PEIN, el Pla especial del Parc Natural del Montseny i, finalment, el Pla d’ordenació 
municipal. 
 
Tenint en compte les diferents disposicions normatives (principalment Xarxa Natura 
2000 i el Pla Especial), es pot definir com a objectiu general del present Projecte 
d’Ordenació Forestal la persistència de les masses forestals que la poblen. Aquest 
objectiu general es pot concretar en: 
 
- assajar models de desenvolupament òptim per a la gestió d'alzinars que duguin 

a la maduresa, amb la finalitat d'aportar dades que siguin útils per a la gestió 
privada i per a la divulgació. 

 
- disposar de rodals de lliura evolució (alzinars) que puguin servir per avaluar la 

gestió realitzada en altres rodals des d'un punt de vista de la conservació de la 
biodiversitat. 

 
- assajar models gestió per a la prevenció d'incendis forestals als punts estratègics 

de gestió identificats en el present Projecte d’Ordenació Forestal. 
 
- assajar la utilització de bestiar per controlar el creixement del combustible als 

punts estratègics de gestió identificats en el present Projecte d’Ordenació 
Forestal. 

 
- assajar models agroforestals basats en cultius de fruiters (castanya, poma i 

cirera). 
 
- incrementar la superfície i millorar la qualitat i biodiversitat de les pastures i prats. 
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- potenciar les tanques vegetals a l'àmbit pasturat a fi i efecte de potenciar una 
ramaderia rotacional més ajustada a variacions de producció de les pastures, la 
biodiversitat i més concretament els pol·linitzadors. 

 
- conservar la variabilitat genètica i potenciar l'avet del Montseny (Abies alba), 

testant la seva adaptació al canvi climàtic i incrementant la seva distribució local. 
 
- conservar la variabilitat genètica i potenciar la pinassa (Pinus nigra), testant la 

seva adaptació al canvi climàtic i incrementant la seva distribució local. 
 
- millorar la xarxa de camins de la finca per permetre el seu aprofitament forestal. 
 
- evitar processos erosius i la conservació de tarteres i costers rocosos. 

 
Sobre aquesta base, el present Projecte d’Ordenació Forestal elabora propostes 
concretes de gestió sostenible i a la següent taula s’agrupen les diferents unitats 
d’actuació segons el seu objectiu preferent: 
 
Objectiu preferent                                                                      Superfície (hectàrees) 
Productor (pastures i sistema agroforestal): .................................................. 119,76 ha 
Productor (llenyes): ......................................................................................... 62,29 ha 
Prevenció d'incendis forestals: ...................................................................... 223,69 ha 
Conservació de la biodiversitat: .................................................................... 151,39 ha 
Serveis ambientals - Z. protectores per risc d’erosió: .................................... 698,53 ha 
Ús recreatiu (Zona d’equipaments): .................................................................. 5,01 ha 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys forestals de propietat pública ha 
d’ésser regulat per l’Administració forestal o per les entitats titulars mitjançant 
Projectes d’Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal aprovats pel 
Departament competent en matèria forestal.  
 

En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 250 hectàrees (la 
superfície forestal de les finques citades amb anterioritat és de 1.260,70 hectàrees), 
d’acord amb el previst a l’article 4.1.a) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la 
qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, el Projecte d’Ordenació Forestal 
és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva qualificació 
urbanística- ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en proposa la 
gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els objectius a 
aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc.  
 

Totes les actuacions que consten en un Projecte d’Ordenació Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Projecte d’Ordenació tota la informació necessària per dur-
les a terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
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l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Projecte d’Ordenació Forestal 
és de vint anys. 
 
Per a finques de propietat d’entitats locals és necessària la certificació de l’aprovació 
inicial del projecte per part dels plens de les entitats locals propietàries, d’acord amb 
l’article 11.2,b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General competent en matèria de boscos de la 
Generalitat de Catalunya, actualment ubicada al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. 
 
L’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic del cap de la Unitat de Gestió Forestal i del cap del Servei d’Anàlisi i 
Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de 
data 4 de novembre de 2022, que consta a l’expedient, s’exposa que, els instruments 
d’ordenació (POF o PTGMF) redactats per la Diputació de Barcelona es presenten 
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts designat com a cap 
de la Unitat de Gestió Forestal i el cap del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, 
Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, d’acord amb l’Ordre 
ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació 
forestal, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
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Tractant-se de finques de propietat d’entitats locals, l’aprovació dels instruments 
d’ordenació forestal correspon a la Generalitat de Catalunya (articles 11 a 13).  
 
En conseqüència, redactat el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques públiques El 
Bellver-Les Planes, l’Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners –que afecta a un àmbit 
forestal de superfície superior a les 250 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, 
escau aprovar-lo inicialment per a la seva aprovació definitiva per la Generalitat de 
Catalunya, en els termes de la normativa citada. 
 
Vist el punt 3.4,i) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques 
públiques El Bellver-Les Planes, l’Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners, al Parc 
Natural del Montseny, que s’adjunta al present dictamen, i ELEVAR-LO al 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aprovació.  
 
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
perquè en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i 
formalitzi els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(e5148f7c901cca8a3a0d) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Jorge Jurgens Mestre (SIG)  23/11/2022, 15:55 
Responsable directiu Servei Promotor Alberto Abaurrea Frias (SIG)  24/11/2022, 08:21 

 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-ramaderes, 
les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i esportives i les 
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instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència - estalvi energètic, en l’àmbit de 
la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2023 (Exp. núm. 
2022/0008811).- 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 que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
12 de maig de 2022, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a les explotacions 
forestals, les agrícoles-ramaderes, les empreses de serveis, la millora d’habitatges i la 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i per 
a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència energètica, dins l’àmbit de la 
xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2023. 
 
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 14.3 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), es va publicar 
amb data 19 de maig de 2022, un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, amb número d’identificació, BDNS: 626647. 
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 24 de novembre de 2022, d’acord amb l’informe tècnic que 
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
  
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), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 

 
Aplicació  

pressupostària  

Subvenció 
concedida 

24 EF MSY  XXX 

 
Estassada manual de matoll, 
esporga i eliminació de restes in 
situ 
 

La Garriga G/50402/17230/48901 
 

2.401,80 
 

25 EF MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada, poda i eliminació 
restes forestals 
 

 
Tagamanent 
 

G/50402/17230/48901 
 

1.828,00 
 

26 EF MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual de matoll 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.400,00 
 

27 EF  MSY    XXX  Pavimentació accés habitatge  
Figaró-
Montmany  

G/50402/17230/78900 1.450,96 

28 EF SLL 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada feixes al voltant de 
casa i reparació bassa 
 

 
Mura 
 

G/50402/17230/48901 
 

4.000,00 
 

29 EF SLL 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada marges camps 
 

 
Matadepera 
 

G/50402/17230/77000 
 

1.095,00 
 

30 EF SLL 
 
B60471083 
 

 
TRUP-TRUP SL 
 

 
Selecció de tanys, estassada de 
sotabosc i poda, amb eliminació 
de restes 
 

 
Sant Llorenç 
Savall 
 

G/50402/17230/77000 
 

2.998,25 
 

31 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada, primera aclarida i poda 
plantacions  
 

 
Tordera 
 

G/50402/17230/47900 
 

3.200,00 
 

32 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Recuperació de l'alzinar de Can 
Guanyabens  
 

 
Mataró  
 

G/50402/17230/48901 
 

1.608,00 
 

33 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada, selecció de tanys, 
poda i eliminació de restes 
 

 
Vallgorguina 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.107,20 
 

34 EF MCO 
 
B67088526 
 

 
AGRUPACIÓ FORESTAL DEL 
MONTNEGRE I EL 
CORREDOR SL 

 
Adquisició grua per camió forestal 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/77000 
 

3.200,00 
 

35 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Repàs camins de desembosc 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

417,20 
 

36 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/77000 
 

2.400,00 
 

37 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/47900 
 

2.688,00 
 

38 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

860,00 
 

39 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual i manteniment 
xarxa viària 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.399,20 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 

 
Aplicació  

pressupostària  

Subvenció 
concedida 

40 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual i selecció de 
tanys no comercial 
 

 
Vallgorguina 
 

G/50402/17230/47900 
 

1.634,40 
 

41 EF MCO 
 
E66014440 
 

 
BURJONS BUXALLEU CB 
 

 
Estassada manual 
 

 
Tordera 
 

G/50402/17230/48901 
 

340,80 
 

42 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual i selecció de 
tanys no comercial 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

1.080,40 
 

43 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual 
 

 
Tordera 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.600,00 
 

44 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada manual 
 

 
Tordera 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.400,00 
 

45 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Estassada, selecció de tanys i 
eliminació de restes 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

2.400,00 
 

46 EF MCO 
 
A65181067 
 

 
TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS J CASSI I FILL 
SA 
 

 
Estassada, selecció de tanys i 
eliminació de restes 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/47900 
 

2.467,20 
 

47 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Compensació no gestió roureda 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

3.004,50 
 

48 EF FOIX 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Pou per a bassa de prevenció 
d'incendis forestals  
 
 

 
Castellet i la 
Gornal 
 

G/50402/17230/47900 
 

3.630,00 
 

49 EF FOIX 
 
E67625400 
 

 
CAL SERVENT CB 
 

 
Manteniment perímetre de 
seguretat per a prevenció 
d'incendis 
 

 
Castellet i la 
Gornal 
 

G/50402/17230/78900 
 

960,00 
 

50 EF SLI 
 

 

 

 
XXX 

 

 
Estassada i eliminació de restes 

 

 
La Roca del 
Vallès 
 

G/50402/17230/48901 
 

1.680,00 

 

51 EF  SMA  G64356629  ADF 301 LA SERRALADA  Braç desbrossador per tractor  
Montcada i 
Reixac  

G/50402/17230/78900 3.200.00 

52 ES MSY 
 
B60586534 
 

 
RT. FONDA MONTSENY SL 
 

 
Implantació accions CETS 
 

 
Montseny 
 

G/50402/17230/77000 
 

1.196,78 
 

53 ES MSY 
 
B60446929 
 

 
PLANAS RIERA GESTIO 
TURISTICA SL 
 

 
Adquisició de grup electrogen 
 

 
Montseny 
 

G/50402/17230/77000 
 

4.814,55 
 

54 ES MSY 
 
B62777164 
 

 
LA CALMA, CULTURA I 
LLEURE SL 
 

 
Elaboració material divulgació 
CETS 
 

 
Tagamanent 
 

G/50402/17230/77000 
 

176,42 
 

55 ES MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Portar aigua de boca Al Barceló 
 

 
Seva 
 

G/50402/17230/77000 
 

4.950,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 

 
Aplicació  

pressupostària  

Subvenció 
concedida 

71 
 
HAPA 

MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Gestió de l'aigua: neteja i 
impermeabilització de bassa 
 

 
Fogars de 
Montclús 
 

G/50402/17230/78900 
 

4.971,23 
 

72 
 
HAPA 

MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Dipòsit d'aigua 
 

 
Fogars de la 
Selva 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

73 
 
HAPA 
 

MCO 
 

 
 

XXX 
 

 
Canvi de finestres, instal·lació 
elèctrica i altres millores 
 

 
Tordera 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

74 
 
HAPA 

MCO 
 
G65734949 
 

 
ASSOCIACIÓ AMICS 
ESCOLTES DEL MONTNEGRE 
 

 
Restauració ermita l'Arboceda 
 

 
Pineda de 
Mar 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

75 
 
HAPA 

MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Millores habitabilitat 
 

 
Dosrius 
 

G/50402/17230/48901 
 

5.500,00 
 

76 
 
HAPA 

MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Acondicionament cuina 
 

 
Sant Pere de 
Riu 
(Tordera) 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.060,00 
 

77 
 
HAPA 

SLI 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Refer mur d'entrada a la casa 
 

 
Desconegut 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

78 
 
HAPA 

SLI 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Aïllament tèrmic per tal de millorar 
l'eficiència energètica 
 

 
Desconegut 
 

G/50402/17230/78900 
 

4.830,93 
 

79 
 
HAPA 

GRF 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Aïllament tèrmic teulada 
 

 
Sant Pere de 
Ribes 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

80 HAPA SLL 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Recollida d'aigües pluvials en 
dipòsit, aïllament parets i restitució 
talús. 
 

 
Mura 
 

G/50402/17230/78900 
 

4.400,00 
 

81 HAPA SMA 
 

 

 

 
XXX 

 

 
Obres exteriors masia Can Nadal 

 

 
Badalona 

 

G/50402/17230/78900 
 

4.575,00 

 

82 HAPA SMA 
 
B63337497 
 

 
MAS BOSCA SL 
 

 
Millores façana i 
impermeabilització coberta 
 

 
Badalona 
 

G/50402/17230/77000 
 

5.500,00 
 

83 HAPA SMA 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Millores habitatge i recollida aigües 
pluvials 
 

 
Tiana 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.500,00 
 

84 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Subs itució tancaments amb 
climatització i instal·lació plaques 
fotovoltaiques. 
 

 
Sant Pere de 
Vilamajor 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

85 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Subministre i col·locació xemeneia 
insertable amb recuperació de 
calor 
 

 
Seva 
 

G/50402/17230/78900 
 

1.189,19 
 

86 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Col·locació plaques fotovoltaiques 
 

 
El Brull 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.563,98 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 

 
Aplicació  

pressupostària  

Subvenció 
concedida 

87 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Ampliació camp fotovoltaïc i 
bateria de liti 
 

 
Cànoves i 
Samalús 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.377,75 
 

88 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Canvi de fusteries 
 

 
El Brull 
 

G/50402/17230/78900 
 

1.261,05 
 

89 BIO MSY 
 
G65434920 
 

 
FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER 
 

 
Renovació tancaments i fusteries 
Can Lluís 
 

 
Montseny 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.320,60 
 

90 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació estufa pellets 
 

 
Sant Pere de 
Vilamajor 
 

G/50402/17230/78900 
 

1.157,47 
 

91 BIO MSY 
 

 
 

XXX 
 

 
Aïllament tèrmic façanes i 
renovació fusteries 
 

 
Sant Esteve 
de 
Palautordera 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

92 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Renovació instal·lació fotovoltaica 
 

 
Cànoves i 
Samalús 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

93 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Nova instal·lació fotovoltaica 
 

 
El Brull 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.491,85 
 

94 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació aerotèrmica per aigua 
calenta 
 

 
Fogars de 
Montclús 
 

G/50402/17230/78900 
 

1.580,63 
 

95 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Bomba de calor i substitució de 
finestres 
 

 
Sant Pere de 
Vilamajor 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.238,07 
 

96 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació caldera biomassa i 
plaques fotovoltaiques 
 

 
Campins 
 

G/50402/17230/78900 
 

7.760,00 
 

97 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació fotovoltaica 
 

 
 
Montseny 
 

G/50402/17230/78900 
 

4.257,99 
 

98 BIO MSY 
 
F65192593 
 

 
FEM ECOLOGIA DE 
MUNTANYA AL POLELL SCCL 
 

 
Instal·lació caldera de biomassa 
 

 
Sant Pere de 
Vilamajor 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.712,10 
 

99 BIO MSY 
 
B65903486 
 

 
MASIA RURAL CAN PUIG SL 
 

 
Renovació instal·lació fotovoltaica 
 

 
Cànoves i 
Samalús 
 

G/50402/17230/77000 
 

4.675,00 
 

100 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Nova instal·lació fotovoltaica 
 

 
El Brull 
 

G/50402/17230/78900 
 

4.884,69 
 

101 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació fotovoltaica trifàsica 
 

 
El Brull 
 

G/50402/17230/78900 
 

2.755,91 
 

102 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Nova instal·lació fotovoltaica 
 

 
Fogars de 
Montclús 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.192,41 
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103 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació fotovoltaica amb 
bateries 
 

 
Cànoves   
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

104 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Projecte biomassa eficiència 
energètica 
 

 
Costa de 
Montseny, 
Fogars de 
Montclús 

G/50402/17230/78900 
 

7.360,00 
 

105 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació solar fotovoltaica 
 

 
Fogars de 
Montclús 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

106 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació solar fotovoltaica 
 

 
Montseny 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

107 BIO GRF 
 

 
 

XXX 
 

 
Calefacció per pellets 
 

 
Sant Pere de 
Ribes 
 

G/50402/17230/78900 
 

2.626,10 
 

108 BIO GRF 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Renovació instal·lació fotovoltaica 
 

 
Begues 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

109 BIO GRF 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Rehabilitació teulada i millora 
energètica 
 

 
Sitges 
 

G/50402/17230/78900 
 

7.200,00 
 

110 BIO GRF 
 
F66948332 
 

 
LA FASSINA DE JAFRE SCCL 
 

 
Ampliació instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 
 

 
Olivella 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.862,72 
 

111 BIO MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació d'insert de llenya 
adaptat a llar de foc i plaques 
fotovoltaiques 
 

 
Fogars de la 
Selva 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.569,74 
 

112 BIO MCO 
 
R5800351H 
 

 
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ 
DE MONTNEGRE 
 

 
Instal·lació plaques fotovoltaiques 
rectoria Sant Martí 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

113 BIO MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Instal·lació plaques solars i 
bateries per generació i 
autoconsum electricitat  
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

114 BIO MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Ampliació camp fotovoltaic Can 
Puig Fuirosos 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/78900 
 

5.749,37 
 

115 BIO MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Calefacció mitjançant aerotèrmia 
 

 
Llinars del 
Vallès 
 

G/50402/17230/78900 
 

6.800,00 
 

116 BIO SMA 

 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Biomassa amb pèllet 
 

 
Montcada i 
Reixac 
 

G/50402/17230/78900 
 

3.017,60 
 

117 BIO FOIX 
 
B67613604 
 

 
CANALS BUISAN 
AGROPRODUCTES S.L 
 

 
Instal·lació fotovoltaica en una 
vinagreria  
 

 
Castellet i la 
Gornal 
 

G/50402/17230/77000 
 

6.308,56 
 

118 EC MSY 
 
G62009659 
 

 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 
 

 
Recuperació de les festes 
tradicionals del poble de Montseny 
 

 
Montseny 
 

G/50402/17230/48901 
 

1.000,00 
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118 EC MSY 
 
G58516410 
 

 
COORDINADORA PER A LA 
SALVAGUARDA DEL 
MONTSENY 
 

 
Publicació de La Sitja del Llop- 
Revista del Montseny (2023) 
 

 
Sant Celoni 
 

G/50402/17230/48901 
 

880,00 
 

119 EC MTQ 
 
Q0868039I 
 

 
ESCOLA SEGIMON COMAS 
 

 
Activitats educatives vinculades al 
Castell de Montesquiu 
 

 
Montesquiu 
 

G/50402/17230/48901 
 

505,12 
 

120 EC SLI 
 
G66026865 
 

 
ASSOCIACIÓ GESTIÓ 
NATURAL 
 

 
Tallers cívics i culturals a les 
biblioteques, centres cívics i 
escoles  
 

Desconegut G/50402/17230/48901 1.050,00 

121 EC SLI 
 
G61995684 
 

 
FEDERACIÓ ADF MARESME 
 

 
Jornada tècnica incendis forestals 
 

 
Argentona 
 

G/50402/17230/48901 

 
 

500,00 
 

122 EC MCO 
 
G08931974 
 

 
AGRUPAMENT ESCOLTA 
MONTNEGRE 
 

 
III Aplec de St. Andreu 
 

 
Pineda de 
Mar 
 

G/50402/17230/48901 
 

1.000,00 
 

123 EC  SLI  G09716556  
LAIETÀNIA ARQUEOLOGIA I 
PATRIMONI  

Excavació, consolidació i activitats 
de difusió al poblat ibèric del Turó 
Gros de Céllecs  

Òrrius  G/50402/17230/48901 1.100,00 

 

Total subvencions concedides:                                                           436.422,39 euros 
 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

1 EF MCO 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Se li atorga una altra subvenció a la línia de 
biomassa / estalvi energètic de la present 
convocatòria.  

2 EF SLI 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Se li atorga a la mateixa finca una altra subvenció a 
la línia d’activitats agrícoles de la present 
convocatòria. 
 

3 ES MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

4 ES GRF 
 
G64644271 
 

 
CIPAG. COL·LECTIU PER A LA 
INVESTIGACIÓ DE LA 
PREHISTÒRIA I 
L'ARQUEOLOGIA DE GARRAF-
ORDAL 
 

Sol·licitud duplicada. Se li atorga una subvenció. 

5 ES GRF 
 
G64644271 
 

 
CIPAG. COL·LECTIU PER A LA 
INVESTIGACIÓ DE LA 
PREHISTÒRIA I 
L'ARQUEOLOGIA DE GARRAF-
ORDAL 

Sol·licitud duplicada. Se li atorga una subvenció. 
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 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

6 HAPA MCO 
 

 
 

XXX 
 

No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

7 HAPA SMA 
 
G59435404 
 

 
ASSOCIACIÓ AMICS DE 
REIXAC 
 

No subvencionable  

8 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Es troba en sòl urbà, exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de les Bases de les Subvencions.  
 

9 BIO MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Es troba en sòl urbà, exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de les Bases de les Subvencions.  
 

10 BIO GRF 
 
B66468646 
 

 
JALLUCA SL 
 

 
Es troba en zona portuària, exclosa de l’àmbit 
d’aplicació de les Bases de les Subvencions.  
 

11 BIO SMA 
 

 
 

 
XXX 
 

 
Es troba en sòl urbà, exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de les Bases de les Subvencions.  
 

12 EC SLI 
 
G66026865 
 

 
ASSOCIACIÓ GESTIÓ 
NATURAL 
 

Sol·licitud duplicada. Se li atorga una subvenció. 

13 EF MSY 
 

 
 

 
XXX 
 

Sol·licitud duplicada. Se li atorga una subvenció. 

 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta 
de Govern núm. 284 de data 12 de maig de 2022, que va aprovar la convocatòria i les 
bases específiques de les subvencions, que inicialment es va convocar per import de 
500.000,00 € dels quals 436.422,39 € corresponent a la quantia per a l’atorgament de 
subvencions, i en conseqüència la redistribució de les quantitats inicialment previstes i 
sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Import inicial Import sobrant Import definitiu 

500.000,00 € 63.577,61 € 436.422,39 

 
Any 2023 
 
- Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents: 
 
54.271,97 € - G/50402/17230/47900 -  Línia d’explotacions forestals  
10.306,75 € - G/50402/17230/77000 -  Línia d’explotacions forestals 
50.000,00 € - G/50402/17230/47900 -  Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
33.196,78 € - G/50402/17230/47900 -  Línia d’empreses de serveis 
18.644,30 € - G/50402/17230/77000 -  Línia d’empreses de serveis 
14.500,00 € - G/50402/17230/77000 -  Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
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  9.016,44 € - G/50402/17230/77000 -  Línia de biomassa i eficiència energètica 
13.964,88 € - G/50402/17230/48901 -  Línia d’activitats culturals 
 
- Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions 

pressupostaries següents: 
 

  6.574,86 € - G/50402/17230/77000 -  Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
23.129,22 € - G/50402/17230/78900 -  Línia de biomassa i eficiència energètica 
19.466,19 € - G/50402/17230/78900 -  Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
 
- Autoritzar les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents: 
 
46.305,78 € - G/50402/17230/48901 -  Línia d’explotacions forestals 
  5.610,96 € - G/50402/17230/78900 -  Línia d’explotacions forestals 
12.533,43 € - G/50402/17230/48901 -  Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
15.961,46 € - G/50402/17230/78900 -  Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
  5.241,61 € - G/50402/17230/48901 -  Línia d’empreses de serveis 
  5.500,00 € - G/50402/17230/48901 -  Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
 
Quart.- DISPOSAR aquesta despesa per import de QUATRE-CENTS TRENTA-SIS 
MIL QUATRE CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(436.422,39 €) amb càrrec al pressupost de despeses de la corporació de les 
anualitats i aplicacions pressupostaries que es detallen a continuació i condicionada a 
l’existència de crèdit en el pressupost de l’any 2023, i a la regularització comptable 
aprovada a l’acord anterior: 
 

Exercici 2023 
 

 

   Explotacions forestals 
  G/50402/17230/47900 

G/50402/17230/77000  
G/50402/17230/48901  
G/50402/17230/78900                                      

 

15.728,03 € 
9.693,25 € 

                              46.305,78€ 
5.610,96 € 

Explotacions agrícoles ramaderes 
  G/50402/17230/77000 

G/50402/17230/48901                       
G/50402/17230/78900 

 
26.574,86 €                                  
12.533,43 €   
15.961,46 € 

   Empreses de serveis 
  G/50402/17230/47900                        

G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/48901                      

 
 

                                6.803,22€ 
21.355,70 €  

5.241,61 € 

   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 
 G/50402/17230/77000 

G/50402/17230/78900 
G/50402/17230/48901                 

                                 5.500,00€ 
                              79.466,19€ 

5.500,00 € 
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Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic en edificis 

G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900 

                               10.983,56€ 
                            163.129,22€  

   Entitats de caràcter cívic, cultural i esportiu  
  

   G/50402/17230/48901                                            6.035,12   
 

Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 

Sisè. NOTIFICAR el present acord a tots els interessats.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 705/2021) en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, per a la recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per canvi d’imputació 
d’aplicació pressupostària (Exp. núm. 2021/0020548).- 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 acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de 

novembre de 2021, es va aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida i 
tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, amb número de registre d’acords 705/2021. 

 
2. En el mateix acord de referència es va aprovar l’autorització i disposició de la 

despesa pluriennal a favor de l’ajuntament de Fogars de Montclús, dels anys 2022, 
2023, 2024 i 2025, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201. 

 
3. Vist el decret aprovat per presidència de la Diputació de Barcelona, en data 8 de 

juliol de 2022, amb número de registre de resolució 8761/2022, d’Inici dels treballs 
per a la redacció de l’avantprojecte de pressupost general per  a l’any 2023 de la 
Diputació de Barcelona i de les entitats adscrites al seu sector públic que es 
desenvoluparan d’acord amb les instruccions generals contingudes en el present 
decret. 

 
4. En les instruccions generals contingudes en el decret de referència es fa distinció 

en el tipus de transferència, en el sentit de diferenciar, entre d’altres, les 
subvencions i els convenis de col·laboració. Aquest fet ha suposat una modificació 
de les aplicacions pressupostàries aprovades en el seu moment.  
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5. Vist que el pressupost de la Diputació de Barcelona per l’any 2023, aprovat 

inicialment per acord de Ple, de data 24 de novembre de 2022, preveu una nova 
aplicació pressupostària per fer front a la despesa pluriennal per complir amb els 
objectius del conveni de referència.  

 
Fonaments de dret 
 
Vist el decret aprovat per presidència, en data 8 de juliol de 2022, amb número de 
registre 8761/2022, d’inici dels treballs per a la redacció de l’avantprojecte de 
pressupost general per a l’any 2023 de la Diputació de Barcelona i de les entitats 
adscrites al seu sector públic que es desenvoluparan d’acord amb les instruccions 
generals contingudes en el present decret. 
 
Vist el punt 3.4,k.3) 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 modificació de l’acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, amb número de registre d’acords 705/2021, de data 25 de novembre de 
2021, que aprovava el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida i tractament de 
residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 
en el sentit de rectificar l’aplicació pressupostària establerta en el punt tercer dels 
acords, on diu:  
 

“(...) 
 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46201;  

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46201; 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46201. 

(...)” 
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ha de dir: 
 

“(...) 
 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46208;  

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46208; 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46208”. 

 

(...)” 
 
Segon. Reduir la despesa autoritzada i disposada aprovada per acord número 
705/2021, de data 25 de novembre de 2021, en el sentit següent:  
 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46201. 

 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa aprovada per acord número 705/2021, 
de data 25 de novembre de 2021, en el sentit següent:  
 

- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46208; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46208; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46208. 
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Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i CONDICIONAR els 
compromisos futurs de despesa a l’aprovació definitiva del pressupost dels exercicis 
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.   
 
Cinquè. NOTIFICAR a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, els presents acords, pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
52.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 706/2021) en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Montseny per a la 
recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/0020495).- 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 acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de 

novembre de 2021, amb número de registre d’acord 706/2021, es va aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
del Montseny per a la recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.  

 
2. En el mateix acord de referència es va aprovar l’autorització i disposició de la 

despesa pluriennal a favor de l’Ajuntament del Montseny, dels anys 2022, 2023, 
2024 i 2025, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201. 

 
3. Vist el decret aprovat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 8 de 

juliol de 2022, amb número de registre 8761/2022, d’inici dels treballs per a la 
redacció de l’avantprojecte de pressupost general per a l’any 2023 de la Diputació 
de Barcelona i de les entitats adscrites al seu sector públic que es desenvoluparan 
d’acord amb les instruccions generals contingudes en el present decret. 

 
4. En les instruccions generals contingudes en el decret de referència es fa distinció 

en el tipus de transferència, en el sentit de diferenciar, entre d’altres, les 
subvencions i els convenis de col·laboració. Aquest fet ha suposat una modificació 
de les aplicacions pressupostàries aprovades en el seu moment.  

 
5. Vist que el pressupost de la Diputació de Barcelona per l’any 2023, aprovat 

inicialment per acord de Ple, de data 24 de novembre de 2022, preveu una nova 
aplicació pressupostària per fer front a la despesa pluriennal per complir amb els 
objectius del conveni de referència.  
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Fonaments de dret 
 
Vist el decret aprovat per Presidència, en data 8 de juliol de 2022, amb número de 
registre 8761/2022, d’inici dels treballs per a la redacció de l’avantprojecte de 
pressupost general per a l’any 2023 de la Diputació de Barcelona i de les entitats 
adscrites al seu sector públic que es desenvoluparan d’acord amb les instruccions 
generals contingudes en el present decret. 
 
Vist el punt 3.4,k.3) 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 modificació de l’acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, amb número de registre d’acords 706/2021, de data 25 de novembre de 
2021, que aprovava el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida i tractament de residus en la 
zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, en el sentit 
de rectificar l’aplicació pressupostària establerta en el punt tercer dels acords, on diu:  
 

“(...) 
 

- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 
(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46201;  

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46201. 

 

(...)” 
 
ha de dir: 
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“(...) 
 

- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 
(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46208; 

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46208;  

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46208. 

 

(...)” 
 
Segon. Reduir la despesa autoritzada i disposada aprovada per acord número 
706/2021, de data 25 de novembre de 2021, en el sentit següent:  
 

- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 
(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46201;  

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46201. 

 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa aprovada per acord número 706/2021, 
de data 25 de novembre de 2021, en el sentit següent:  
 

- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 
(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46208; 

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46208;  

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims 

(27.867,24 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46208. 
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Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i CONDICIONAR els 
compromisos futurs de despesa a l’aprovació definitiva del pressupost dels exercicis 
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. NOTIFICAR a l’Ajuntament de Montseny, els presents acords, pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la pròrroga, per 4 anys a partir de la data de venciment del conveni de 
col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i l’Administració General de 
l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa - DGIPYME), per a l’establiment de 
Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), signat el 20 de desembre de 2018 (ref. 
reg. C 1084/18) (Exp. núm. 2018/0014653).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 29 de 

novembre de 2018, va aprovar mitjançant Dictamen (ref. reg. AJG 622/18) un 
Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa - DGIPYME) i Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts 
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), (ref. reg. C 1084/18), signat amb data 20 de 
desembre de 2018, que va suposar la regularització d’un Conveni anterior, signat 
amb data 27 de setembre de 2013 (ref. reg. C 942/13), amb el mateix objecte, a fi 
d’adaptar-lo al que regula la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, Disposició Addicional 8a., en relació amb es convenis amb pròrroga tàcita. 

 
2. D’acord amb el que disposa la Clàusula setzena de l’esmentat Conveni (ref. reg. C 

1084/18), l’inici de la vigència es va produir en el moment de la seva publicació en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 4, de data 4 de gener de 2019.  

 
3. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són oficines autoritzades pel Ministeri 

d’Indústria, Comerç i Turisme (anteriorment Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme) 
per a facilitar la constitució d’empreses, de manera telemàtica i gratuïta. Un total de 
46 ens locals, en diferents moments entre els anys 2014 i 2022, han signat les 
corresponents addendes al Conveni anterior (ref. reg. C 942/13) i al Conveni vigent 
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(ref. reg. C 1084/18), esdevenint Punts PAE que han facilitat la creació de 10.071 
empreses a la província de Barcelona. 

 
4. El Servei de Teixit Productiu (STP), de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Turisme i Comerç de Diputació de Barcelona, continua la tasca iniciada amb 
diversos ens locals de la província de Barcelona, a fi de consolidar la prestació de 
serveis propis dels PAE, assegurant una cobertura territorial a tota la província, 
especialment amb els que compten amb Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE), amb un volum d’activitat en relació a la creació d’empreses prou rellevant, 
o bé que tinguin implantat un servei de finestreta única d’atenció a les empreses. 

 
5. Així mateix, l’esmentada Clàusula setzena del Conveni de col·laboració vigent 

estableix que el mateix s’extingirà transcorreguts 4 anys, des de la inscripció en el 
Registre Electrònic estatal d’Òrgans e Instruments de Cooperació del sector públic 
estatal i la seva publicació en el BOE, i que en qualsevol moment, abans de 
finalitzar l’esmentat termini, les parts podran acordar unànimement la seva pròrroga 
per un període de fins a 4 anys addicionals. Aquest acord haurà de ser aprovat pels 
òrgans competents d’ambdues parts i constar de manera expressa. 

 
6. La Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, a la 

Disposició transitòria cinquena, que es reprodueix a continuació, estableix la 
possibilitat de prorrogar els convenis vigents sobre els PAE establerts abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, mentre no es regulin els procediments 
administratius d’adquisició i pèrdua de la condició de PAE: 

 
Disposició transitòria cinquena. Pervivència de convenis d’establiment de 
Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). 
 
1. Els PAE ja establerts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran pels 
seus respectius convenis. 
 
2. Mentre no es regulin els procediments administratius d’adquisició i pèrdua de la 
condició de PAE als que es refereix l’apartat sis de l’article 5 d’aquesta llei, el 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme podrà prorrogar els convenis d’establiment 
de PAE als que es refereix el segon apartat de la Disposició addicional segona de la 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva 
internacionalització. 

 

És per tot això que l’STP proposa l’aprovació de la pròrroga per 4 anys a partir de la 
data de venciment del Conveni de col·laboració vigent entre l’Administració General de 
l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa - DGIPYME) i Diputació de Barcelona per a 
l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), signat el 20.12.2018 (ref. reg. 
C 1084/18). 
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Fonaments de dret 
 
1. Segons el que disposen els articles 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 91 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, 
s’atribueixen a les diputacions les competències en relació amb l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; de cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el seu territori. 

 
2. El règim jurídic del conveni de col·laboració s’estableix, amb caràcter general, als 

articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 303 a 311 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
3. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, en virtut del que 

disposa l’apartat 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 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). 

 
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 per 4 anys a partir de la data de venciment del Conveni 
de col·laboració vigent entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa - DGIPYME) i Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE), signat el 20.12.2018 (ref. reg. C 1084/18), d’acord amb el que 
s'expressa a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció 
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa - DGIPYME).” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a les anualitats 2023 i 2024 
del conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, (ref. reg. C 175/2021) 
(Exp. núm. 2021/0002901).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
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aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en 

sessió de data 15 d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 154/2021) es va aprovar el Conveni 
de col·laboració, amb els seus respectius Annexos 1, 2, 3 i 4, entre Diputació de 
Barcelona i la patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per 
al desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a. 

 
2. L’esmentat Conveni de col·laboració (ref. reg. C 175/2021) es va signar en data 17 

de maig de 2021, amb una despesa pluriennal compromesa a l’aplicació 
pressupostària G/30103/43300/48900 - Transferències a famílies i institucions 
sense finalitat de lucre, per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024, per un màxim de cinc-
cents cinquanta mil sis-cents vuitanta-nou euros (550.689,00 €). 

 
3. En el Pla Estratègic de Subvencions de Diputació de Barcelona per a l’any 2022, es 

van incorporar una sèrie d'aplicacions pressupostàries que en el Pressupost 
General corporatiu per a l’any 2022 es van configurar com a transferències, sense 
distingir la naturalesa de les mateixes, és a dir, que s’hi van incloure indistintament 
subvencions i convenis de col·laboració. Algunes d’aquestes aplicacions estaven 
directament vinculades a la gestió pressupostària del Servei de Teixit Productiu 
(STP), de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació (GSPEiO) - 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç (ADETC). 

 
4. Al Pressupost General de Diputació de Barcelona per a l’any 2023, aprovat 

inicialment pel Plenari corporatiu en sessió de data 24 de novembre de 2022, es va 
incloure una distribució pressupostària que afecta el conveni de col·laboració 
anteriorment esmentat, atès que diferencia aquelles transferències de capítol 4 
previstes per atorgar subvencions d'aquelles previstes per aprovar convenis de 
col·laboració. Com a conseqüència, aquest fet té incidència en totes aquelles 
despeses pluriennals compromeses per als exercicis pressupostaris 2023 i 2024, 
tant pel que fa a les subvencions com als convenis de col·laboració. 

 
És per aquest motiu que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació del 
reajustament pressupostari necessari vinculat al Conveni de col·laboració entre 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya) per al desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 
10a, 11a i 12a, aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de 
Barcelona, reunida en sessió de data 15 de d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 154/2021) i 
signat el 17 de maig de 2021 (ref.reg. C 175/21), mitjançant els ajustaments de valor 
negatiu que corresponguin, així com l’aprovació dels imports autoritzats i disposats 
que se’n derivin, per a les anualitats 2023 i 2024, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/43300/48903 - Convenis de col·laboració. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de Diputació de 

Barcelona, d’acord amb 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, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig (BOPB de 31 de maig). 

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

sector públic. 
 
3. Vista la Base 34 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022, amb 

relació als convenis de col·laboració. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el canvi d’aplicació pressupostària corresponent a les anualitats 
2023 i 2024 del Conveni de col·laboració signat entre Diputació de Barcelona i la 
patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, 
aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en 
sessió de data 15 d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 154/2021) i signat amb data 17 de 
maig de 2021 (ref. reg. C 175/2021), d’acord amb el que s’especifica en el quadre 
següent: 
 

Aplicació Pressupostària 
aprovada inicialment 

Any Nova aplicació pressupostària Any 

G/30103/43300/48900 2023 G/30103/43300/48903 2023 

G/30103/43300/48900 2024 G/30103/43300/48903 2024 

 
Segon. REDUIR l’import autoritzat i disposat de la despesa, aprovada per Dictamen 
de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, en sessió de data 15 d’abril de 2021 
(ref. reg. AJG 154/2021), d’acord amb el que s’especifica en el quadre següent: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Any 
Document comptable 

AD i import 
Ajustament de valor 
negatiu AD/ i import 

G/30103/43300/48900 2023 
2103000947/003 

183.563,00 € 
2203902966/001 

-183.563,00 € 

G/30103/43300/48900 2024 
2103000947/004 

133.563,00 € 
2203902967/001 

-133.563,00 € 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat corresponent a les anualitats 2023 i 
2024 del Conveni referit, condicionat a l’aprovació del pressupost 2023 i del 
pressupost 2024, així com a l’existència de crèdit hàbil i suficient en ambdós casos, 
d’acord amb el que s’especifica en el quadre següent: 
 

Aplicació Pressupostària Any 
Document comptable 

AD 
Import 

G/30103/43300/48903 2023 2203005072/001 183.563,00 € 

G/30103/43300/48903 2024 2203005072/002 133.563,00 € 

 
Quart. Notificar els presents acords a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya).” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a l’anualitat 2023 de 
l’addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT 
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), amb la incorporació de la 
Fundació Cecot Innovació, per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa), a través dels Centres Locals de Serveis 
a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023, (ref. reg. C 176/21) (Exp. 
núm. 2020/0001276).- 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. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en 

sessió de data 15 d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 153/2021) es va aprovar l’addenda 
del Conveni de col·laboració, amb els seus respectius Annexos 1, 2, 3 i 4, entre 
Diputació de Barcelona i CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de 
Terrassa), amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació, per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a 
través dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 
2020-2023. 

 
2. L’esmentada addenda al Conveni de col·laboració (ref. reg. C 176/2021) es va 

signar en data 17 de maig de 2021, amb una despesa pluriennal compromesa  amb 
la Fundació CECOT Innovació a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 - 
Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per als anys 2021, 
2022 i 2023, per un màxim de dos-cents trenta-cinc mil dos-cents setanta-cinc 
euros i vint-i-tres cèntims (235.275,23 €). 
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3. En el Pla Estratègic de Subvencions de Diputació de Barcelona per a l’any 2022, es 
van incorporar una sèrie d'aplicacions pressupostàries que en el Pressupost 
General corporatiu per a l’any 2022 es van configurar com a transferències, sense 
distingir la naturalesa de les mateixes, és a dir, que s’hi van incloure indistintament 
subvencions i convenis de col·laboració. Algunes d’aquestes aplicacions estaven 
directament vinculades a la gestió pressupostària del Servei de Teixit Productiu 
(STP), de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació (GSPEiO) - 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç (ADETC). 

 
4. Al Pressupost General de Diputació de Barcelona per a l’any 2023, aprovat 

inicialment pel Plenari corporatiu en sessió de data 24 de novembre de 2022, es va 
incloure una distribució pressupostària que afecta el conveni de col·laboració 
anteriorment esmentat, atès que diferencia aquelles transferències de capítol 4 
previstes per atorgar subvencions d'aquelles previstes per aprovar convenis de 
col·laboració. Com a conseqüència, aquest fet té incidència en totes aquelles 
despeses pluriennals compromeses per a l’exercici pressupostari 2023, tant pel que 
fa a les subvencions com als convenis de col·laboració. 

 
És per aquest motiu que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació del 
reajustament pressupostari necessari vinculat a l’addenda del Conveni de col·laboració 
entre Diputació de Barcelona i CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de 
Terrassa), amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació, per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través dels Centres 
Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023, aprovat 
per Dictamen de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en sessió de 
data 15 d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 153/2021) i signat el 17 de maig de 2021 (ref. 
reg. C 176/2021), mitjançant l’ajustament de valor negatiu que correspongui, així com 
l’aprovació de l’import autoritzat i disposat que se’n derivi per a l’anualitat 2023, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48904 - Convenis de col·laboració. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de Diputació de 

Barcelona, d’acord amb 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, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig (BOPB de 31 de maig). 

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

sector públic. 
 
3. Vista la Base 34 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022, amb 

relació als convenis de col·laboració. 
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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 el canvi d’aplicació pressupostària corresponent a l’anualitat 2023 
de l’addenda al Conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT 
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), amb la incorporació de la Fundació 
Cecot Innovació, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a través dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de 
la província de Barcelona, 2020-2023, aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de 
Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 15 d’abril de 2021 (ref. reg. AJG 
153/2021) i signat el 17 de maig de 2021 (ref. reg. C 176/2021), d’acord amb el que 
s’especifica en el quadre següent: 
 

Aplicació Pressupostària 
aprovada inicialment 

Any Nova aplicació pressupostària Any 

G/30103/43300/48900 2023 G/30103/43300/48904 2023 
 

Segon- REDUIR l’import autoritzat i disposat de la despesa, aprovada per Dictamen 
de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 15 d’abril 
de 2021 (ref. reg. AJG 153/2021), d’acord amb el que s’especifica en el quadre 
següent: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Any 
Document comptable 

AD i import 
Ajustament de valor 
negatiu AD/ i import 

G/30103/43300/48900 2023 
2103001225/003 

66.255,00 € 
2203902968/001 

-66.255,00 € 
 

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat corresponent a les anualitats 2023 i 
2024 del Conveni referit, condicionat a l’aprovació del pressupost 2023 i a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient, d’acord amb el que s’especifica en el quadre següent: 
 

Aplicació Pressupostària Any 
Nou Document comptable 

AD 

G/30103/43300/48904 
Convenis de col·laboració 

2023 
2203005073/001 

66.255,00 € 
 

Quart. NOTIFICAR els presents acords a CECOT i a la Fundació Cecot Innovació.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per l’Associació Cultural Acampada 
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Jove, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat 
en sessió de 15 de setembre de 2022 (621/2022) publicat al BOPB de 20 de 
setembre de 2022, relatiu a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de 
la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2022/11656).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 

celebrada el dia 9 de juny de 2022 (registre d’acords 417/2022), es va aprovar la 
convocatòria 202220225120013323 per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades 
del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per un import màxim de quatre-cents cinc 
mil euros (405.000.- EUR). 

 
2. En data 14 de juny de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (d’ara endavant BOPB) l’extracte de la convocatòria amb número 
d’identificació BDNS 632615. 

 
3. El termini de presentació de les sol·licituds s’estenia des de l’endemà de la 

publicació de l’extracte al BOPB, és a dir, des del 15 de juny de 2022 fins l’1 de 
juliol de 2022, d’acord amb el que estableix la base 7 d’aquesta convocatòria. 

 
4. Posteriorment, per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 

sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2022 (registre d’acords 
621/2022), es va aprovar per delegació de la Presidència, la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a finançar fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics 
o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 

 
5. La notificació de la concessió als ens sol·licitants es va realitzar mitjançant la 

publicació al BOPB, en data 20 de setembre de 2022 (CVE 202210126053), tal i 
com recull la base 14 de la convocatòria, i en la qual es contemplava la 
desestimació, entre d’altres, de la subvenció sol·licitada per l’Associació Cultural 
Acampada Jove per no tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, tal i com estableix el requisit de la base cinquena de la 
convocatòria. 
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6. Dins del termini establert en l’esmentada publicació en el BOPB de l’anunci de 
concessió de subvencions, en concret, el dia 20 d’octubre de 2022, l’Associació 
Cultural Acampada Jove (NIF G64256340) va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona (registre d’entrada 202210140124), recurs potestatiu de 
reposició contra el susdit Acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 15 de 
setembre de 2022 (registre d’acords 621/2022).  

 
7. Un cop analitzades les al·legacions presentades, la Cap de l’Oficina de Difusió 

Artística (ODA) ha emès un informe de data 23 de novembre de 2022 que es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“INFORME SOBRE EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ACAMPADA JOVE (NIF G64256340) CONTRA L’ACORD 
NÚMERO 621/2022 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2022 EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS NÚMERO 202220225120013323, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS 
ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA ORGANITZATS PER ENS LOCALS PÚBLICS O 
ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT 
L’ANY 2022.  
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2022 (registre 
d’acords 417/22), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referencia organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural 
que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2022. 
 
En data 14 de juny de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(d’ara endavant BOPB) l’extracte de la convocatòria amb número d’identificació BDNS 
632615. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’estenia des de l’endemà de la publicació de 
l’extracte al BOPB, és a dir, des del 15 de juny del 2022 i finalitzava l’1 de juliol del 2022 
segons el que estableix la base 7 d’aquesta convocatòria. 
 
En data 30 de juny de 2022, el representant legal de l’Associació Cultural Acampada Jove 
(NIF G64256340), Sr. Martí Calix Tarrida amb DNI , va presentar una sol·licitud 
per al Festival Acampada Jove en el marc de la convocatòria de Fires, Mostres, Mercats i 
Festivals artístics referència a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2022 (codi convocatòria 202220225120013323), registre d’entrada 
202210100777, codi de la petició 203330. 
 
La documentació aportada amb la sol·licitud va ser la següent: 

 Formulari de sol·licitud normalitzat. 

 Estatuts de l’Entitat. 

 Còpia del DNI del representant legal, el President de l’Associació 
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 Còpia del NIF de l’Associació 
 
Una vegada revisada la documentació presentada, tal i com es recull en l’informe 
d’instrucció i en l’acta de l’òrgan col·legiat corresponent conforme la base 13 de la 
convocatòria, es constatà que, tant en el formulari de sol·licitud signat pel representant legal 
de l’entitat, com en el NIF de l’Associació aportat, consta com a domicili social de 
l’Associació Acampada Jove un municipi que no pertany a la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, en concret, consta el municipi de Montblanc pertanyent a Tarragona. 
 
Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 15 de setembre de 
2022 (registre d’acords 621/22), de conformitat amb la instrucció i la proposta de concessió 
prèvies, desestimà, entre d’altres, la sol·licitud de l’Associació Acampada Jove per 
incompliment de la base cinquena de la convocatòria, al tenir el domicili social en un 
municipi que no pertany a la demarcació de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest Acord va ser notificat a l’Associació, entre d’altres, mitjançant anunci en el BOPB de 
data 20 de setembre de 2022 (CVE 202210126053), tal i com recull la base 14 de la 
convocatòria. 
 
Posteriorment, en data 20 d’octubre de 2022 (registre d’entrada 202210140124), el 
representant legal de l’Associació Acampada Jove presenta en temps i forma, mitjançant la 
seu electrònica, un recurs de reposició contra el susdit Acord de concessió, al·legant el 
següent: 

 
“Primera: En data 30 de juny de 2022, l’Associació Cultural Acampada Jove 
representada per Martí Càlix i Tarrida, en la condició de President, va registrar la petició 
amb codi número 203330, sol·licitant una subvenció davant la convocatòria de 
subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per 
entitats privades del sector cultural 2022, tot aportant la documentació preceptiva, com a 
entitat organitzadora del festival Acampada Jove. 
 
Segona: En data 20 de setembre de 2022 es publica al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’anunci per fer públic l'aprovació, per delegació de la Presidència, de la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb l'objecte 
de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens 
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022. 
 
Tercera: L’anunci, a través del qual es fan públics per a general coneixement de l’acord 
núm. 621/22 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 15 de 
setembre de 2022, publica la desestimació de la sol·licitud de l’Associació Cultural 
Acampada Jove per ser un entitat beneficiària de la subvenció amb l’objecte de finançar 
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics 
o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022 (expedient 2022/11656). 
 
Quarta: El motiu de la desestimació és el presumpte incompliment de la base cinquena 
de les Bases específiques per a la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals 
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artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector 
cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2022, atès que no es té el domicili social en un municipi de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquena: Tanmateix, l’Associació Cultural Acampada Jove té el seu domicili a Sant 
Sadurní d’Anoia, municipi de la demarcació de la província de Barcelona. Aquest fet 
s’acredita mitjançant l’aportació de la fitxa https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia 
_d_entitats/?idEntitat=62101#) que consta a la Guia d’Entitats depenent de la Direcció 
General de Dret i d'Entitats Jurídiques, organisme públic que s'encarrega del registre de 
les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i 
que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.  
 
Així mateix, s’aporta un certificat emès per la Secretaria de l’Associació Cultural 
Acampada Jove, de data 20 de maig de 2022, en el qual consten els acords presos per 
la Junta Directiva de l’Associació de la mateixa data 20 de maig de 2022, relatius a 
l’aprovació del canvi de domicili social amb efectes immediats (s’adjunta com a 
DOCUMENT NÚM. 1).  
 
En aquest sentit, la Direcció de l’Associació Cultural Acampada Jove va procedir a 
registrar el canvi davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques en data 26 de 
maig de 2022, fet que s’acredita mitjançant l’aportació del comprovant de Registre 
(s’adjunta com a DOCUMENT NÚM. 2). 
 
Sisena: L’Associació Cultural Acampada Jove va informar en el formulari de sol·licitud el 
seu anterior domicili social a efectes de notificacions, sent aquell domicili el vàlid en 
aquell moment, però el domicili social de l’Associació Cultural Acampada Jove des del 20 
de maig de 2022 és el situat a Sant Sadurní d’Anoia.  
 
En aquest sentit, recordar que l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPAC) determina que les 
administracions poden practicar notificacions per mitjans no electrònics en una sèrie de 
supòsits, motiu pel qual l’Associació Cultural Acampada Jove va facilitar una adreça 
postal per la possible recepció de notificacions, tot vetllant pels interessos de la pròpia 
Associació, facilitant alhora la pràctica de notificacions, i assegurant el principi de tutela 
efectiva, permetent el coneixement efectiu del procediment per poder fer valdre els drets 
i no generar una situació d’indefensió.  
 
Altrament, l’article 56.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, disposa que les notificacions dels actes 
administratius s'han d'efectuar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció per part de la persona interessada, o del representant o representant d'aquesta, 
així com de la data, la identitat i el contingut de l'acte notificat.  
 
En conclusió, no s’exigeix a les Bases de la convocatòria, així com tampoc es regula a la 
normativa sectorial que el domicili a efectes de notificacions hagi de ser necessàriament 
coincident amb el domicili social. 
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Setena: En el cas que la Diputació de Barcelona hagi considerat com a defecte el 
domicili social de l’Associació Cultural Acampada Jove, la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el que estableix la base 8 de les Bases reguladores de la subvenció, així 
com de conformitat amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, hauria d’haver requerit a 
l’Associació Cultural Acampada Jove per a què en el termini de deu dies hàbils a partir 
del dia següent a la notificació, procedís a la seva rectificació o a la incorporació de les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho feia així s’entendria per desistida de 
la seva sol·licitud.  
 
Aquesta comunicació en cap cas va ser formulada, causant així indefensió a l’Associació 
Cultural Acampada Jove, atès que es va vulnerar el seu dret a l’esmena i millora de la 
sol·licitud. 
 
Vuitena: Altrament, l’article 53.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques determina que és un dret de les 
persones interessades en el procediment administratiu, en aquest cas l’Associació 
Cultural Acampada Jove, a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa 
admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del 
procediment anterior al tràmit d'audiència, que l'òrgan competent ha de tenir en compte 
en redactar la proposta de resolució.  
 
En relació a aquest punt, destacar que no s’ha permès a l’Associació Cultural Acampada 
Jove presentar al·legacions per defensar els propis interessos abans del moment de la 
redacció de la proposta de resolució, doncs no s’ha comunicat en cap moment cap 
actuació sobre el procediment a l’Associació Cultural Acampada Jove. 
 
Novena: Tractant-se l’Acord 621/22 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de data 15 de setembre de 2022, d’un acte dictat prescindint totalment i absolutament del 
procediment legalment establert, i que vulnera la Constitució, les lleis o altres 
disposicions administratives de rang superior, d’acord amb l’article 47.1.e) i l’article 47.2 
de la Llei 39/2015, d’1’octubre, del procediment administratiu de les Administracions 
Públiques, aquest Acord ha de declarar-se nul.” 

 
En vista de les al·legacions realitzades pel recurrent, procedeix efectuar les consideracions 
següents: 
 

 En relació amb la primera, segona i tercera al·legacions transcrites, són constatacions 
de fets i, per tant, no escau cap consideració al respecte. 

 En relació amb la quarta al·legació transcrita, cal recordar que la base cinquena de la 
convocatòria estableix els requisits per a la sol·licitud i la forma d’acreditar-los, en els 
termes següents: 

 
“1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i 
altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, 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), i reuneixin els requisits que tot 
seguit es detallen: 
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 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi o estigui prevista 
majoritàriament a un o més municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es 
realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
...” 

 

La base sisena detalla la documentació a aportar pels beneficiaris en els següents termes: 
 

“Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i 
els criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 

1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de que el sol·licitant sigui 
un ens local o una entitat. Els models es podran descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i hauran d’incorporar la informació següent: 
 

a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades aportant la documentació 
següent: 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
...” 

En la sol·licitud presentada pel representant legal de l’Associació Cultural Acampada Jove, 
apartat de les dades del sol·licitant, es va fer constar que el domicili de l’Associació radica 
en el carrer Poblet i Teixidó número 10 de Montblanc, localitat que pertany a Tarragona. 
 
Tal i com s’ha dit en paràgrafs precedents i d’acord amb el que estableix la base sisena de 
les bases de la convocatòria, amb la sol·licitud el representant legal aportà, entre d’altres, la 
comunicació de targeta acreditativa del NIF emesa per l’Agència Tributaria de la Delegació 
de Tarragona que acredita que el domicili social i fiscal de la susdita Associació radica en el 
carrer Poblet i Teixidó, número 10, 43400 Montblanc, Tarragona.  
 
Vist el consignat i acreditat en aquests documents, tant en fase d’instrucció com en la 
proposta de concessió, es va constatar de forma indubtable que s’incomplia amb el requisit 
de la base 5 relatiu a tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona, i per tant, mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 15 de setembre de 2022 (registre d’acords 621/22), publicat en el BOPB 
de data 20 de setembre de 2022, es va desestimar la sol·licitud de l’Associació Cultural 
Acampada Jove  
 

 En relació amb l’al·legació cinquena transcrita, assenyalar el següent: 
 

 Tal i com s’ha fet referència, la base cinquena, apartat 2, de la convocatòria de 
subvencions estableix que la concurrència del requisits s’ha de referir i s’ha 
d’acreditar al moment de presentar la sol·licitud mitjançant la presentació, al seu torn, 
dels documents que s’indiquen en la base sisena. Així doncs, es reitera que en la 
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sol·licitud que el representant legal de l’Associació presenta el 30 de juny de 2022 es 
consigna que el domicili social d’aquesta radica en Tarragona i s’acredita aquest fet 
aportant la comunicació de targeta de NIF emesa per l’Agència Tributària de la 
Delegació de Tarragona. 

 Per altra banda, no és fins la presentació del recurs potestatiu de reposició, presentat 
en data 20 d’octubre de 2022, que es posa en coneixement d’aquesta corporació que 
actualment el domicili social de l’Associació radica en Barcelona, a Sant Sadurní 
d’Anoia, aportant un certificat emès per la Secretaria de l’Associació de data 20 de 
maig de 2022 (signat de forma manuscrita) i l’acusament de recepció de la sol·licitud 
de canvi de domicili de l’Associació de la Generalitat de Catalunya, registrat en data 
26 de maig de 2022. És a dir, s’al·lega que el domicili està en la demarcació de la 
Diputació de Barcelona passats dos mesos i mig del termini de presentació de 
sol·licituds, que finalitzà l’1 de juliol de 2022, i un cop instruïda i feta la proposta de 
concessió de subvencions. Tal i com s’ha dit, fins la presentació del recurs potestatiu 
de reposició, l’Associació no ha aportat ni ha comunicat a aquesta corporació que 
estava tramitant el canvi de domicili social i s’ha d’afegir que la consulta de la fitxa 
d’aquesta Associació que consta en el Registre d’Entitats de la Generalitat no és una 
consulta fefaent, doncs en aquesta no s’assenyala la data en la que Barcelona ha 
passat a ser la demarcació on radica el domicili social de la susdita Associació. Al 
respecte, l’article 6 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, com a bases reguladores generals que s’han d’aplicar en els procediments 
de concessió de subvencions que aquesta tramiti (base 1 de la convocatòria), 
publicada en el BOPB de 9 de maig de 2017, estableix que en la gestió de 
subvencions han de regir, entre d’altres, els principis d’objectivitat, d’igualtat i de no 
discriminació. Així doncs, tal i com s’ha fet referència, la concurrència dels requisits 
s’havien de referir i acreditar per tots els sol·licitants en el moment de presentar les 
sol·licituds, com a màxim fins l’1 de juliol de 2022, data en la que finalitzà el termini tal 
i com estableix la base 7 de la convocatòria. Es reitera que l’Associació no va aportar 
cap altre document per tal de poder acreditar la seu social a la demarcació de 
Barcelona fins la interposició del recurs potestatiu de reposició presentat el 20 
d’octubre de 2022, fet que comportà que en fase d’instrucció i de proposta de 
concessió només es consideressin les sol·licituds que complien amb els requisits de 
la convocatòria. D’altra banda, es recorda que l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, 
regula que els interessats hauran d’aportar al procediment administratiu les dades i 
documents exigits per les Administracions Públiques d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable. Així mateix, el referit precepte diu que els interessats podran 
aportar qualsevol altre document que estimin convenient.  

 

 En relació amb l’al·legació sisena transcrita pel que fa a l’adreça que es va fer constar 
en la sol·licitud, l’Associació argumenta que va posar l’adreça de Montblanc a efectes de 
poder assabentar-se de les notificacions que se li poguessin enviar, però en el formulari 
de sol·licitud normalitzat i a efectes de comunicacions, en tractar-se d’una convocatòria 
adreçada únicament a persones jurídiques, es demana únicament el correu electrònic del 
sol·licitant, no pas una adreça postal. És en la casella de domicili del sol·licitant de la 
sol·licitud, valgui la redundància, presentada per l’Associació en data 30 de juny en la 
que es va consignar el carrer Poblet i Teixidó, número 10, 43400 Montblanc, Tarragona. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

D’altra banda, es recorda l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, obliga a les persones jurídiques a 
relacionar-se únicament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol 
tràmit d’un procediment administratiu amb l’Administració Pública. Tanmateix la base 8 
de la convocatòria reitera aquest fet dient que qualsevol requeriment es farà per mitjans 
electrònics. Així doncs, l’Associació Acampada Jove, en tant que persona jurídica, resta 
obligada a comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l’Administració. 
 
A més, l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, determina les condicions generals per a la pràctica de les 
notificacions dient que es realitzarà preferentment per mitjans electrònics, i en tot cas, 
quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
Pel que fa a la practica de notificacions, l’Associació també fa referència a l’article 56 de 
la Llei 26/2010, anterior a la normativa bàsica disposada per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. En aquest sentit, destacar que des d’aquesta corporació se segueix el 
procediment legalment establert per a la pràctica de notificacions. 

 

 En relació amb l’al·legació setena transcrita relativa a la presumpta indefensió que 
aquesta corporació ha causat al recurrent per no requerir l’esmena, val a dir que la base 
8 de la convocatòria estableix: 

 
“8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el 
termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva 
rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no 
ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. “ 

 
En base a aquest precepte, la Diputació de Barcelona no va realitzar cap requeriment 
atès que les documentació presentada per l’Associació no era incorrecta, ni incompleta. 
En aquest punt es reitera l’assenyalat amb ocasió de l’al·legació quarta en el sentit de 
què amb la sol·licitud el representant legal aportà, entre d’altres, la comunicació de 
targeta acreditativa del NIF emesa per l’Agència Tributaria de la Delegació de Tarragona 
que acredita que el domicili social i fiscal de la susdita Associació radica en el carrer 
Poblet i Teixidó, número 10, 43400 Montblanc, Tarragona. Així doncs, el consignat i 
acreditat en aquests documents, constata de forma indubtable que s’incomplia amb el 
requisit de la base 5 relatiu a tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona  
 

 En relació amb l’al·legació vuitena transcrita pel que fa als drets dels interessats per a 
presentar al·legacions i aportar els documents que consideri per a la defensa dels seus 
interessos, cal dir que l’Associació està aplicant el seus drets en aquest procediment 
presentant el recurs de reposició aportant els documents que ha considerat oportuns. En 
aquest punt es fa remissió a l’assenyalat amb ocasió de l’al·legació cinquena en el 
benentès que no és fins la presentació d’aquest recurs potestatiu de reposició, que 
l’Associació Acampada Jove ha aportat cap altra documentació, més enllà de la que va 
presentar el dia 30 de juny de 2022 amb la sol·licitud, per la qual cosa no s’ha pogut 
valorar ni tenir en compte per dictar l’acte administratiu corresponent. 
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 En relació amb l’al·legació novena transcrita en la que  l’Associació exhorta a què 
l’Acord de la Junta de Govern número 621/22 sigui declarat nul per prescindir total i 
absolutament del procediment legalment establert d’acord amb l’article 47.1 e) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, cal dir que aquesta al·legació no es fonamenta ni es concreta en 
la impugnació en base a cap dels supòsits de nul·litat de ple dret que preveu l’article 47.1 
de la susdita norma. Considerant el supòsit de referència, s’ha de dir que l’acte objecte 
de recurs s’adequa, entre d’altres, a les bases aprovades per Acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de juny de 2022 (registre d’acords 
417/22), fet que fa decaure la nul·litat de ple dret al·legada pel recurrent. 

 
Per tots els motius exposats i amb la conformitat tècnica corresponent, es proposa tenir 
per interposat, en temps i forma, i admetre a tràmit el recurs potestatiu de reposició 
interposat pel Sr. Martí Calix Tarrida com a President de l’Associació Acampada Jove, 
amb NIF G64256340, contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovat en data 15 de setembre de 2022 (registre d’acords 621/22) publicat al BOPB de 
20 de setembre de 2022, relatiu a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, destinada a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència 
organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu 
àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, i 
informar desfavorablement el recurs de reposició presentat.” 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 

2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 

 

3. Vist l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques en relació amb el recurs 
potestatiu de reposició. 

 

4. La base 14 d’aquesta convocatòria número 202220225120013323 assenyala el 
següent: “La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 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 publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 

5. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022, que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, 
per delegació de la Presidència. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Martí Calix i Tarrida com a representant 
legal de l’Associació Cultural Acampada Jove, amb NIF G64256340, contra l’Acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en data 15 de setembre de 
2022 (registre d’acords 621/2022) publicat en el BOPB de 20 de setembre de 2022, 
relatiu a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada 
a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens 
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, pel qual es va 
desestimar la concessió de la subvenció, entre d’altres, a la susdita entitat per 
incomplir amb el requisit de tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de 
la Diputació de Barcelona, tal i com estableix la base cinquena de la convocatòria.  
 
Segon. DESESTIMAR, per delegació de la Presidència, el susdit recurs potestatiu de 
reposició d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en la part expositiva 
del present acte. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’Associació Cultural Acampada Jove, per al 
seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 
Oficina del Pla Jove 
 
57.- 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 
Finançament en l’àmbit de joventut i la revocació total de fons, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020 - 2023 (Exp. núm. 2020/0019039).- 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 
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2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). 

 
2. En sessió de 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, adopta l’acord núm. 131/21, pel qual s’aproven les concessions del 
recurs econòmic consistent en el fons de prestació Finançament en l’àmbit de 
joventut, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
3. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics és d’UN MILIÓ SIS-

CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA 
TRES CÈNTIMS (1.656.416,33€), dels quals UN MILIÓ CINC-CENTS 
CINQUANTA-SET MIL TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(1.557.031,35€) corresponen a municipis i NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (99.384,98€) a 
consells comarcals, i d’acord amb l’article 30.2 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2021, és aquest:  

 
- S’estableix un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de 

realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa. 
 
- Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
4. El termini per a l’execució de l’esmentada actuació és anual entre l’1 de gener de 

2021 i el 31 de desembre de 2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre 
de 2021 i justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
5. Finalitzat aquest període de justificació s’efectuen els corresponents requeriments, 

a aquells beneficiaris que no han presentat la documentació justificativa, per tal 
que presentin la justificació en el termini de quinze dies hàbils, amb l’advertiment 
que de no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció. 

 
6. Transcorregut el termini de justificació de despeses s’aprova la liquidació 

provisional per decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut de la Diputació de Barcelona, núm. 11535 de 19 de setembre de 2022, i 
a l’empara de l’article 36 del règim, s’habilita un període d’audiència de quinze 
dies des de l’endemà de la recepció de la notificació, que va finalitzar el dia 14 
d’octubre de 2022, per tal que els ens requerits presentin la justificació pendent i/o 
al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
7. Finalitzat l’esmentat període d’audiència el dia 14 d’octubre de 2022: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Ajuntament de Canyelles presenta la justificació de despeses dins del termini 
habilitat a l’efecte en temps i forma, per tant es proposa tramitar el seu 
pagament per un import de TRES MIL SIS-SENTS TRENTA-TRES EUROS 
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (3.633,63€). 

 
- Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presenta la justificació de despeses 

dins del termini habilitat a l’efecte en temps i forma, per tant es proposa tramitar 
el seu pagament per un import de QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.356,94€). 

 
- Ajuntament de Torrelles de Llobregat presenta la justificació de despeses dins 

del termini habilitat a l’efecte en temps i forma, per tant es proposa tramitar el 
seu pagament per un import de QUATRE MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS (4.059,22€). 

 
- Ajuntament de Matadepera, no presenta justificació de despeses ni 

al·legacions. No hi ha pagament avançat de l’import concedit i es proposa la 
revocació definitiva. 

 
- Ajuntament de Rajadell, no presenta justificació de despeses ni al·legacions. 

No hi ha pagament avançat de l’import concedit i es proposa la revocació 
definitiva. 

 
- Ajuntament de Rellinars, no presenta justificació de despeses ni al·legacions. 

No hi ha pagament avançat de l’import concedit i es proposa la revocació 
definitiva. 

 
- Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, no presenta justificació de despeses ni 

al·legacions. No hi ha pagament avançat de l’import concedit i es proposa la 
revocació definitiva. 

 
- Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, no presenta justificació de despeses 

ni al·legacions. No hi ha pagament avançat de l’import concedit i es proposa la 
revocació definitiva. 

 
8. En data 14 d’abril de 2021, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls va acceptar l’ajut 

econòmic atorgat per l’Oficina del Pla Jove, per un import de 2.898,87€, en virtut 
dels esmentats acords d’aprovació de les concessions del fons de prestació 
“Finançament en l’àmbit de joventut”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021. 

 
9. Els acords esmentats al paràgraf anterior, preveien que la presentació de 

l’acceptació expressa de la concessió per part de l’ens local, dins el termini 
establert, implicava la realització del pagament avançat del corresponent ajut. Per 
error, no es va tramitar l’esmentat pagament avançat. 
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10. L’ Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls va justificar correctament el present ajut el 25 
de març d’enguany. 

 
11. En conseqüència, cal procedir a reconèixer un crèdit en aquest exercici 

pressupostari, per un import de 2.898,87€, a favor de l’Ajuntament d’Olesa de 
Bonesvalls, per fer front al pagament de l’import de l’ajut atorgat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 36 del règim del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 

Governs Locals 2020-2023, sobre liquidació de la convocatòria.  
 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 

de Barcelona, per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la 
Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 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 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
Finançament en l’àmbit de joventut en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Segon. APROVAR l’acceptació de les justificacions de despeses presentades dins el 
termini d’audiència concedit dels següents ens locals: 
 

Ens local NIF 
Import 

concedit 
Import 

justificat 
Codi XGL 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 3.633,63€ 3.633,63€ 21/Y/298490 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 4.356,94€ 4.356,94€ 21/Y/298308 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 4.059,22€ 4.059,22€ 21/Y/298282 

 
Tercer. APROVAR definitivament la revocació total dels fons de prestació concedits 
als ens locals que s’indiquen a continuació, per manca de justificació: 
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Ens local NIF 
Import 

concedit 

Import 
no 

justificat 
Codi XGL 

Op. Comp. 
Ajustament de 

valor 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 5.442,86€ 5.442,86€ 21/Y/298409 2203902263 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 2.637,41€ 2.637,41€ 21/Y/298366 2203902264 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 2.700,39€ 2.700,39€ 21/Y/298365 2203902265 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 10.715,97€ 10.715,97€ 21/Y/298313 2203902267 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 2.704,21€ 2.704,21€ 21/Y/298304 2203902269 

  TOTAL 24.200,84€   

 
Quart. REDUIR la despesa disposada en la quantia de VINT-I-QUATRE MIL DOS-
CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (24.200,84€) mitjançant els 
ajustaments de valor relacionats a l’acord tercer, i amb el següent detall: 
 
- Vint-i-quatre mil dos-cents euros amb vuitanta-quatre cèntims (24.200,84€), a 

càrrec de l’aplicació pressupostària G/80001/23200/46280, del pressupost vigent de 
la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de VINT-I-QUATRE MIL DOS-
CENTS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (24.200,84€), condicionat a la 
comptabilització dels ajustaments de valor relacionats a l’acord tercer, i amb el següent 
detall: 
 
- Vint-i-quatre mil dos-cents euros amb vuitanta-quatre cèntims (24.200,84€), a 

càrrec de l’aplicació pressupostària G/80001/23200/46280, del pressupost vigent de 
la Diputació de Barcelona, en relació a l’operació comptable d’autorització de 
despesa número 2102000017. 

 
Sisè. APROVAR en el marc de la liquidació del fons de prestació “Finançament en 
l’àmbit de joventut”, un reconeixement de crèdit per import de 2.898,87€ a favor de 
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls. 
 

Setè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.898,87€), per fer efectiu el 
reconeixement de crèdit esmentat a l’acord anterior, d’acord amb el següent detall: 
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ENS NIF CODI XGL 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. OP. 

COMPTABLE 
IMPORT 
(EUR) 

Ajuntament 
d’Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 21/Y/298389 G/80001/23200/46280 2203004477 2.898,87€ 

 

Vuitè. COMUNICAR les revocacions d’aquestes concessions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
 

Novè. NOTIFICAR aquest acord als ens locals relacionats a l’apartat segon, tercer i 
setè d’aquest acord.” 
 

58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a 
tràmit el recurs extraordinari de revisió interposat per l’Ajuntament de Parets del 
Vallès contra l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 28 d’octubre de 
2021 (A 615/2021), aprovar la proposta de resolució del dit recurs i deixar sense 
efecte la revocació de l’ajut atorgat al dit Ajuntament, així com sol·licitar el 
dictamen preceptiu previ a la resolució del recurs extraordinari de revisió a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 
2022/0025225).- 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 9 de gener de 2020, 
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos, i, en 
sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar la resolució definitiva del procediment de 
concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva (acords núm. 
5/20 i 331/20, respectivament). 

 

2. Els ajuts amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 i fins al 15 de 
novembre de 2020 van ser liquidats definitivament per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona núm. 615/2021, de 28 d’octubre (BOPB de 3 
novembre de 2021).  

 
En el marc d’aquesta liquidació, i d’acord amb l’informe de l’Oficina del Pla Jove, es 
va aprovar la revocació de l’ajut concedit a l’Ajuntament de Parets del Vallès amb 
codi 20/Y/284554, “Impuls de les polítiques de joventut: Casal de Joves Cal 
Jardiner, Casal d'Estiu i projecte Gènere als Instituts”, per import de 5.154,49 €, en 
no haver estat justificat en temps i forma.  

 
3. Paral·lelament, per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos 

Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, número 
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10777/2022, de 30 d’agost 2022, es va aprovar, entre d’altres, una compensació 
per cancel·lar el deute de l’Ajuntament de Parets del Vallés per import de 
5.154,49 €, import pagat per avançat, corresponent a l’ajut amb codi 20/Y/284554 
abans citat que, com s’ha dit, va ser revocat per acord de Junta de Govern de la 
Diputació de 28 d’octubre de 2021. 

 
4. No trobant-se conforme amb la liquidació definitiva i revocació del susdit ajut i, en 

conseqüència amb la compensació del deute, l’Ajuntament de Parets del Vallès el 3 
d’octubre de 2022 ha formulat recurs extraordinari de revisió contra l’acord de Junta 
de Govern de la Diputació núm. 615/2021, de 28 d’octubre, i el 4 d’octubre de 2022 
ha formulat recurs de reposició contra el Decret núm. 10777/2022, de 30 d’agost, 
que disposen respectivament els actes descrits. 

 
5. Pel que fa al recurs extraordinari de revisió, formulat per l’Ajuntament de Parets el 3 

d’octubre de 2022, amb número de registre d’entrada 202210131853, la 
fonamentació en síntesi és la següent: 

 
a) L’ens va executar l’actuació l’any 2020.  
b) El cost final de l’actuació va ser de 110.231,92 €. Per tant, un 80% del cost 

previst a la sol·licitud on es feia una previsió de 136.900,00 €.  
c) Es va demanar a la Diputació de Barcelona una aportació de 30.000,00 que es 

corresponia amb el 21,91% del cost total de l’actuació, però es va concedir un 
ajut de 5.154,49 € que representa un 3,77% respecte del cost total. 

d) Una vegada presentada la justificació de l’ajut es va fer un requeriment a 
l’Ajuntament de Parets per acreditar la relació amb el Consell Comarcal de 
l’Anoia amb motiu de la justificació de la despesa d’un tècnic compartit amb 
aquest ens. 

e) Tanmateix, l’Ajuntament de Parets es troba a la comarca del Vallès Oriental i en 
la justificació de l’ajut presentat no hi havia cap despesa relativa a cap tècnic i 
això constitueix un error de fet. 

f) L’Ajuntament de Parets va contactar per correu electrònic per aclarir els aspectes 
del requeriment però no es va obtenir resposta. 

  
6. El cap de l’Oficina del Pla Jove, centre gestor del recurs econòmic, ha emès informe 

en data 28 d’octubre de 2022, que considera procedent estimar les al·legacions 
efectuades, en el recurs extraordinari de revisió interposat per l’Ajuntament de 
Parets del Vallès contra la citada revocació d’acord amb la transcripció de la part 
interessada a aquest efecte que es realitza a continuació: 

 
“2.1 L’Ajuntament de Parets del Vallès (NIF P0815800H) va presentar en data 3 d’octubre 
de 2022 i número de registre 202210131853 un recurs extraordinari de revisió contra l’acord 
615/21, de 28 d’octubre de 2021, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en relació amb la liquidació definitiva del seu ajut econòmic en base a un error 
de fet en el requeriment d’esmena que en data 29 de març de 2021 es va fer des de 
l’Oficina del Pla Jove en relació amb la justificació de despeses presentada. 
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2.2 El recurs s’ha presentat en temps i forma d’acord amb l’article 125.2 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
relació al recurs extraordinari de revisió. 
 
2.3 De les comprovacions realitzades a l’expedient s’acredita que el requeriment d’esmena 
de data 29 de març de 2021 conté un error de fet, en tant que no corresponia haver requerit 
a l’Ajuntament de Parets del Vallès per aportar el conveni o qualsevol altra document que 
acredités la relació amb el Consell Comarcal de l'Anoia pel que fa a la despesa justificada 
d'un tècnic de joventut compartit. 
 
Addicionalment, el requeriment d’esmena és correcte en relació amb la manca la motivació 
de la desviació de la justificació de despeses respecte la sol·licitud, ja que l’Ajuntament de 
Parets del Vallès va presentar una sol·licitud en la que l’import total de l’actuació era de 
136.900,00 € i segons la justificació de despeses el cost total final de l’actuació va ser de 
110.231,92 €. Aquest extrem es dona per justificat en virtut de les consideracions fetes en el 
propi recurs extraordinari de revisió. 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès manifesta que no va rebre resposta a la consulta relativa 
al contingut del requeriment d’esmena enviada en data 29 de març de 2021 via correu 
electrònic a la bústia o.plaj@diba.cat. Degut a una anomalia en el procés d’enviament del 
correu electrònic de resposta, s’ha verificat que l’ens local no va rebre contestació. Es posa 
també de manifest que al text del requeriment es facilita una direcció de correu electrònic on 
es sol·licita que es dirigeixi qualsevol dubte o aclariment i al que l’Ajuntament de Parets del 
Vallès no hi va contactar en cap ocasió. 
 
2.4 En conseqüència es considera procedent estimar les consideracions de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès en el recurs extraordinari de revisió presentat degut l’error de fet que conté 
el requeriment d’esmena a la justificació de despeses presentada.” 

 
7. Pel que fa al recurs de de reposició, formulat per l’Ajuntament de Parets el 4 

d’octubre de 2022, amb número de registre d’entrada 202210132333, val a dir que 
no resulta admissible en haver-se presentat extemporàniament. Ara bé, en portar 
causa la compensació del deute de la revocació d’un ajut que ha resultat errònia, en 
estimar-se el recurs extraordinari de revisió contra la revocació, s’haurà de deixar 
parcialment sense efecte el citat Decret núm. 10777/2022, de 30 d’agost, en allò 
referit a la compensació d’un deute que esdevindrà inexistent.  

 
8. D’acord amb allò disposat a l’article 126 en relació amb l’article 125.1 a) de la Llei 

de 39/2015 d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i a l’article 8.3.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora, li correspon a la Comissió Jurídica Assessora 
dictaminar amb caràcter preceptiu en la resolució del recurs extraordinari de revisió, 
excepte en els casos de no admissió. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret  
 
1. És competent la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, com òrgan que va 

aprovar la revocació de l’ajut econòmic concedit a l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
per resoldre el recurs extraordinari de revisió interposat, de conformitat amb 
l’apartat 7 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 
de 2022) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de 
maig de 2022). de conformitat amb l’article 125 i concordants de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPAC) i en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
2. La normativa aplicable per resoldre el recurs extraordinari de revisió està 

constituïda pels articles 113, 124, 125 i 126 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 8.3.b) de 
la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, que disposa que és 
preceptiva la consulta prèvia a la dita Comissió. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. Admetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió interposat per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès el 3 d’octubre de 2022, amb número de registre d’entrada 
202210131853, contra l’acord ferm de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 615/2021, de 28 d’octubre (BOPB de 3 de novembre de 2021) de 
revocació de l’ajut econòmic concedit per import de CINC MIL CENT CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (5.154,49 €) en règim de 
concurrència competitiva a l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb el codi 20/Y/284554 
(“Impuls de les polítiques de joventut: Casal de Joves Cal Jardiner, Casal d'Estiu i 
projecte Gènere als Instituts”), en el marc del Catàleg de l’any 2020 de la Xarxa de 
Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. APROVAR la següent proposta de resolució del recurs extraordinari de revisió 
interposat per l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 3 d’octubre de 2022, contra 
l’acord ferm de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 615/2021, de 28 
d’octubre (BOPB de 3 novembre de 2021) en els següents termes: 
 

1. ESTIMAR el recurs extraordinari de revisió interposat per l’Ajuntament de Parets 
del Vallès contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 615/2021, de 28 d’octubre, atesa l’existència d’un error de fet en 
l’apreciació de la justificació de la subvenció efectuada per l’Ajuntament, d’acord 
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amb el que consta en l’informe emès pel Cap de l’Oficina del Pla Jove, en data 
28 d’octubre de 2022. 

 
2. DEIXAR SENSE EFECTE la revocació definitiva del recurs econòmic aprovada 

per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 615/2021, de 
28 d’octubre (BOPB de 3 novembre de 2021) per import de CINC MIL CENT 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (5.154,49 €), 
tenint per correctament justificat el recurs econòmic concedit a l’Ajuntament 
Parets del Vallès d’acord amb la justificació de despeses presentada en data 26 
de març de 2021 a través de PMT i, pel que fa a la motivació de la desviació 
pressupostària del cost total de l’actuació respecte la sol·licitud presentada en 
data 3 de febrer de 2020, d’acord amb l’explicació continguda en el propi recurs 
extraordinari de revisió. 

 
3. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Parets del Vallès als efectes 

escaients. 
 
Tercer. SOL·LICITAR, mitjançant ofici d’acord amb allò disposat a l’article 126 de la 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i d’acord amb l’article  8.3.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, el dictamen 
preceptiu previ a la resolució del recurs extraordinari de revisió a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya i amb aquest objectiu trametre-li còpia de 
l’expedient. 
 
Quart. SUSPENDRE el termini de resolució del recurs extraordinari de revisió 
interposat per l’Ajuntament de Parets del Vallès, en haver-se sol·licitat el corresponent 
dictamen preceptiu previ a la resolució de l’esmentat recurs extraordinari de revisió a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte a l’Ajuntament de Parets del Vallès i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis Socials 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Privada Llars 
Compartides contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9892).- 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: 
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“Fets 
 
1. La Fundació Privada Llars Compartides ha estat beneficiària d’una subvenció en el 

marc de la convocatòria 202220225120013033, de la Gerència de Serveis Socials 
de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a 
l’any 2022 (núm. d’expedient: 2022/367) concedida per acord de Junta de Govern 
núm. 360 en data 26/05/2022 i per un import de 5.437,17 € pel projecte “Llars 
compartides. Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes”. 

 
2. Per altra banda, l’entitat Fundació Privada Llars Compartides va presentar una 

sol·licitud en data 20/4/2022 a la convocatòria núm. 202220225120013143 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis Socials i Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre, per a l’any 2022 (núm. expedient: 2022/0003827), per al projecte: “Llars 
Compartides. Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes. Foment de 
l'envelliment actiu i xarxes relacionals”. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, núm. 530, de data 14 de juliol de 2022 es va 

aprovar  la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202220225120013143), i  es va excloure a l’entitat Fundació Privada Llars 
Compartides per no complir amb els requisits de la convocatòria. Concretament, el 
motiu d’exclusió fou l’aplicació de les previsions contingudes a la base 18, on 
s’estableix que: “Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa 
activitat. Tanmateix, no seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al mateix projecte”.  

 
4. Aquest acord de la Junta de Govern núm. 530 es va publicar al BOPB en data 20 

de juliol de 2022, i dita publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes. 

 
5. En data 2 d’agost de 2022, el Sr. Carlos Gómez Rahola com a representant de la 

Fundació Privada Llars Compartides amb NIF G63352371, va presentar al  Registre 
General de la Diputació de Barcelona, amb el número 202210114769, un escrit 
d’al·legacions contra l’acord de concessió de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, núm. 530 de data 14 de juliol de 2022. 

 
6. Atès que l’acord de concessió impugnat posa fi a la via administrativa, i pot ser 

recorregut mitjançant un recurs de reposició, en virtut de l’article 115.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP), procedeix admetre les al·legacions presentades i qualificar-les 
com a recurs de reposició, atès que la recurrent ostenta legitimació per a la seva 
interposició, i aquesta s’ha produït en temps i forma. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
7. Per aquest motiu, s’admet a tràmit el recurs de reposició presentat per la Fundació 

Privada Llars Compartides, i tot seguit es reprodueixen els arguments principals de 
les al·legacions formulades:  

 
“ 

 Que la Fundació Llars Compartides porta a terme el projecte “Cohabitatge per a gent 
gran amb rendes baixes” que atén a 51 persones de 12 llars compartides, amb l’objectiu 
de contribuir al benestar de les persones grans amb rendes baixes. 

 

 Que des de l’equip social de l’entitat porten a terme una tasca d’acompanyament social i 
seguiment de les persones beneficiàries del projecte de forma integral, a nivell intern dels 
habitatges, i a nivell extern amb el seu entorn de convivència. 

 

 Que en anteriors anualitats havien presentat el projecte a totes dues convocatòries de 
subvencions, per a entitats socials sense ànim de lucre, i per entitats que gestionen 
habitatges d’inserció social.  

 

 Que, per tot l’anterior sol·liciten la revisió del projecte presentat amb número d’expedient 
2022/0009415 per reconsiderar la incompatibilitat entre ambdós sol·licituds de 
subvenció, al·legant que en les anteriors convocatòries havien presentat el mateix 
projecte i s’havia atorgat subvenció per als dos.” 

 

8. Un cop analitzat el recurs presentat, el Servei Suport als Serveis Socials Bàsics de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha emès un 
informe al respecte que en la part que interessa és com segueix: 
 
“1. De la descripció dels projectes presentats a totes dues convocatòries de subvencions 

(entitats socials sense ànim de lucre, i habitatges d’inserció social) a partir dels annexos 
número 1 (memòria de l’activitat) presentats per l’entitat en totes dues sol·licituds, queda 
palès que els objectius en tots dos projectes coincideixen, son comuns i no 
complementaris, donat que es tracta de tot l’acompanyament integral que l’equip social 
de l’entitat porta amb les persones beneficiàries del citat projecte, que té com a objectiu 
fonamental contribuir al benestar de les persones grans amb rendes baixes.  

 
2. Que el col·lectiu destinatari dels tres habitatges vinculats al projecte també coincideix, tal 

i com es recull en tots dos annexos número 1 (memòria de l’activitat) presentats a totes 
dues sol·licituds, son persones grans amb rendes baixes.  

 
3. Que els tres habitatges de Badalona on es desenvolupa l’execució del projecte també 

coincideixen, atès que consten relacionats en l’annex 1 (memòria de l’activitat) que 
acompanya a totes dues sol·licituds de les convocatòries abans citades, i en els 
documents de suport municipal de l’Ajuntament de Badalona de data 11 d’abril de 2022 i 
de data 17 de febrer de 2022, que l’entitat aporta en totes dues convocatòries. 

  
4. Tanmateix, s’incompleix el punt cinquè de l’annex 3 presentat per l’entitat, on la 

representant de l’entitat declara sota la seva responsabilitat “que es compromet a 
executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció”, atès que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

una de les condicions és la recollida a la base 18, ja citada anteriorment, on s’estableix la 
subvenció no serà compatible amb cap altra subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, com és el cas, tal i com queda acreditat en els tres 
punts anteriors.” 

 
9. Atès que s’ha corroborat la duplicitat del projecte presentat a la convocatòria 

202220225120013143 amb el de la convocatòria  202220225120013033, en base 
al qual l’entitat Fundació Privada Llars Compartides, fou beneficiària d’una 
subvenció per import de 5.437,17 € pel projecte “Llars compartides. Cohabitatge per 
a gent gran amb rendes baixes”, es proposa la desestimació del recurs de reposició 
presentat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Capítol II del Títol V de la LPACAP, i atès que l’article 123 

de la LPACAP estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del 
mateix òrgan que els ha dictat. 

 
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquesta resolució a la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) en relació amb el 7.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en data 14 
de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. Carlos Gómez Rahola, com a 
representant legal de la Fundació Privada Llars Compartides, amb NIF G63352371, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de juliol 
de 2022 (núm. 530), pel qual es va excloure de la concessió de la subvenció, per no 
complir amb els requisits per a esdevenir beneficiari de la convocatòria de subvenció 
202220225120013143. 
 
Segon. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Fundació Privada Llars 
Compartides per incompliment dels requisits previstos a la base 18 de les bases 
específiques de la convocatòria 202220225120013143 reguladora de la compatibilitat 
amb d’altres subvencions, donat que s’ha corroborat la duplicitat del projecte presentat 
a la convocatòria 202220225120013143 amb el de la convocatòria  
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202220225120013033, en base al qual l’entitat Fundació Privada Llars Compartides, 
fou beneficiària d’una subvenció per import de 5.437,17 € pel projecte “Llars 
compartides. Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes”. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la Fundació Privada Llars Compartides.” 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per l'Associació Trasplantats Cardíacs 
Corsnoussela contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9415).- 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. L’Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous ha estat beneficiària d’una subvenció 

en el marc de la convocatòria 202220225120013033, de la Gerència de Serveis 
Socials de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, 
per a l’any 2022 (núm. d’expedient: 2022/367) concedida per acord de Junta de 
Govern núm. 360 en data 26/05/2022 i per un import de 1.035,78 € pel projecte “Pis 
d’acollida per trasplantats cardíacs”. 

 
2. Per altra banda, l’entitat Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous va presentar 

una sol·licitud en data 19/4/2022 a la convocatòria núm. 202220225120013143 de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis Socials i Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2022 (núm. expedient: 2022/0003827), per al projecte: 
“Tenim un gran cor, i volem ajuda. Pis d'acollida per trasplantats cardíacs”. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, núm. 530, de data 14 de juliol de 2022 es va 

aprovar  la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202220225120013143), i  es va excloure a l’entitat Associació Trasplantats 
Cardíacs Corsnous per no complir amb els requisits de la convocatòria. 
Concretament, el motiu d’exclusió fou l’aplicació de les previsions contingudes a la 
base 18, on s’estableix que: “Les subvencions atorgades seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la 
mateixa activitat. Tanmateix, no seran compatibles amb cap altra subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona per al mateix projecte”.   

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. Aquest acord de la Junta de Govern núm. 530 es va publicar al BOPB en data 20 
de juliol de 2022, i dita publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes. 

 
5. En data 27 de juliol de 2022, la Sra. Rosa Maria Pamies Hurtado com a 

representant de l’Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous amb NIF G61095220, 
va presentar al  Registre General de la Diputació de Barcelona, amb el número 
202210112288, un escrit d’al·legacions contra l’acord de concessió de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, núm. 530 de data 14 de juliol de 2022. 

 
6. Atès que l’acord de concessió impugnat posa fi a la via administrativa, i pot ser 

recorregut mitjançant un recurs de reposició, en virtut de l’article 115.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP), procedeix admetre les al·legacions presentades i qualificar-les 
com a recurs de reposició, atès que la recurrent ostenta legitimació per a la seva 
interposició, i aquesta s’ha produït en temps i forma. 

 
7. Per aquest motiu, s’admet a tràmit el recurs de reposició presentat per l’Associació 

Trasplantats Cardíacs Corsnous, i tot seguit es reprodueixen els arguments 
principals de les al·legacions formulades:  

 
“ 

 Que el projecte “Tenim un gran cor i volem ajudar”, que atén a persones trasplantades 
de cor o en procés de ser-ho, amb l’objectiu d’afrontar les possibles dificultats que pugui 
comportar aquest procés fins a la seva total rehabilitació, havia estat presentat i 
subvencionat en anteriors convocatòries d’ajuts. 

 

 Que, per tot l’anterior sol·liciten la revisió del projecte presentat amb número d’expedient 
2022/0003827 per reconsiderar la incompatibilitat entre ambdós projectes al·legant que 
en les anteriors convocatòries s’havien presentat els dos projectes i s’havia atorgat 
subvenció per als dos. 

 

 Que el projecte “Pis d’acollida per trasplantats cardíacs” que rep persones derivades des 
de Serveis Socials de l’Hospital de Bellvitge, destinat a persones en procés de 
trasplantament de cor i per a les famílies, també havia rebut la concessió d’ajuts en 
anteriors convocatòries d’ajuts. 

 

 Que l’ajut econòmic que suposa la seva concessió és important per a l’entitat, per als dos 
projectes, incidint en que els dos projectes son necessaris i no excloents entre ells.” 

 
8. Un cop analitzat el recurs presentat, el Servei Suport als Serveis Socials Bàsics de 

l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha emès un 
informe al respecte que en la part que interessa és com segueix: 

 
“1. De la descripció dels projectes presentats a totes dues convocatòries de subvencions 

(entitats socials sense ànim de lucre, i habitatges d’inserció social) a partir dels annexos 
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número 1 (memòria de l’activitat) presentats per l’entitat en totes dues sol·licituds, queda 
palès que els objectius en tots dos projectes coincideixen i son comuns i no 
complementaris, donat que es tracta de tot l’acompanyament integral que es porta a 
terme tant a les persones trasplantades com als seus familiars durant tot el procés de 
trasplantament i rehabilitació. 

 
2. Que el col·lectiu destinatari del pis objecte del projecte també coincideix, i en tots dos 

casos, tal i com es recull en tots dos annexos número 1 (memòria de l’activitat) 
presentats a les sol·licituds, son persones en procés de trasplantament o de recuperació 
d’un trasplantament de cor, i a qui els acompanya. 

 
3. Que l’habitatge pis d’acollida on es desenvolupa l’execució del projecte també coincideix, 

atès que és l’únic de que disposa l’entitat, situat al municipi de L’Hospitalet de Llobregat, 
tal i com es recull en l’annex 1 (memòria de l’activitat) que acompanya a totes dues 
sol·licituds de les convocatòries abans citades, i dels documents de suport municipal de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat de data 3 de març de 2022, que es presenta 
també en totes dues convocatòries.  

 
4. Així mateix, s’incompleix el punt cinquè de l’annex 3 presentat per l’entitat, on la 

representant de l’entitat declara sota la seva responsabilitat “que es compromet a 
executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció”, atès que 
una de les condicions és la recollida a la base 18, ja citada anteriorment, on s’estableix la 
subvenció no serà compatible amb cap altra subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, com és el cas, tal i com queda acreditat en els tres 
punts anteriors.” 

 
9. Atès que s’ha corroborat la duplicitat del projecte presentat a la convocatòria 

202220225120013143 amb el de la convocatòria  202220225120013033, en base 
al qual l’entitat l’Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous, fou beneficiària d’una 
subvenció per import de 1.035,78 € pel projecte “Pis d’acollida per trasplantats 
cardíacs”, es proposa la desestimació del recurs de reposició presentat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Capítol II del Títol V de la LPACAP, i atès que l’article 123 

de la LPACAP estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del 
mateix òrgan que els ha dictat. 
 

2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquesta resolució a la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) en relació amb el 7.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en data 14 
de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 
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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.-TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Rosa Maria Pamies Hurtado, com 
a representant legal de l’Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous, amb NIF 
G61095220, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 
data 14 de juliol de 2022 (núm. 530), pel qual es va excloure de la concessió de la 
subvenció, per no complir amb els requisits per a esdevenir beneficiari de la 
convocatòria de subvenció 202220225120013143. 
 
Segon. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’Associació Trasplantats 
Cardíacs Corsnous per incompliment dels requisits previstos a la base 18 de les bases 
específiques de la convocatòria 202220225120013143 reguladora de la compatibilitat 
amb d’altres subvencions, donat que s’ha corroborat la duplicitat del projecte presentat 
a la convocatòria 202220225120013143 amb el de la convocatòria 
202220225120013033, en base al qual l’entitat l’Associació Trasplantats Cardíacs 
Corsnous, fou beneficiària d’una subvenció per import de 1.035,78 € pel projecte “Pis 
d’acollida per trasplantats cardíacs”. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’Associació Trasplantats Cardíacs Corsnous.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades per l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia als 
acords adoptats per la Junta de Govern de 13 d’octubre de 2022, relatius a 
l’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l'esmentada 
entitat, atorgada en el marc de la convocatòria número 202120205120012303, a 
favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2021, i aprovar definitivament 
la revocació total de la subvenció per un import de 2.849,29 € (Exp. núm. 
2021/0002193).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per Acord de la Junta de Govern, núm. 53, de data 25 

de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria (núm. 202120205120012303) que 
incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania 
i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis 
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d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre per a l’any 2021. 
 
Aquesta convocatòria va ser aprovada abans que el Ple de la Diputació, en la 
sessió de data 29 d’abril de 2021, aprovés el canvi de denominació de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, que passà a anomenar-se Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social. En conseqüència, totes les referències efectuades a l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar en la convocatòria aprovada s’han 
d’entendre efectuades a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, així com també 
succeeix respecte de la Gerència de Serveis Socials, anteriorment denominada 
Gerència de Benestar Social. 

 
2. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb data 29 de 

juliol de 2021, es va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada (AJG 515/2021). 
 

3. El termini de justificació de les subvencions es va iniciar el 10 de gener de 2022 i 
va finalitzar el 3 de març de 2022. 
 

4. Segons el detall que figura a l’informe, que conté l’expedient de referència, en 
data 3 de març de 2022, l’entitat Associació de Joves Gitanos de Gràcia presenta 
un compte justificatiu, però es detecten diverses errades que es comuniquen a 
l’entitat. En data 8 d’abril de 2022, l’entitat presenta un nou compte justificatiu, 
també erroni i de nou es procedeix a comunicar les deficiències a l’entitat. En data 
20 de juny de 2022, l’entitat presenta per tercer cop el compte justificatiu i es 
continuen observant els mateixos errors.  
 

5. El 5 de juliol de 2022, s’envia un requeriment a l’entitat on se’ls hi concedia un 
termini màxim de deu dies hàbils, per presentar l’esmena de les errades u 
omissions detectades al compte justificatiu. L’entitat accedeix a la notificació el 
mateix dia 5 de juliol de 2022. 
 

6.  Transcorregut el termini de presentació de les esmenes, no rebem resposta a 
aquest requeriment ni cap comunicació respecte a la impossibilitat de presentar el 
compte justificatiu esmenat en el termini establert. 
 

7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 13 
d’octubre de 2022 (Registre d’acords núm. 704), va aprovar inicialment la 
revocació total de la subvenció concedida a Associació de Joves Gitanos de 
Gràcia, amb NIF G65777104, per a l’actuació “Promoció de la igualtat i 
interculturalitat dins i fora de l´àmbit escolar a traves de l'educació i formació sobre 
el antigitanisme i drets humans. Construïm Xarxa per no a Discriminació”, per un 
import de 2.849,29 €, fonamentada en el fet que l’entitat no havia presentat 
l’esmena de la preceptiva justificació de la subvenció, d’acord amb l’establert a les 
bases 23 i 24 de la convocatòria, dins el termini establert en el requeriment.  
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8. Els acords esmentats en el punt anterior establien un termini de quinze dies hàbils 

per a practicar el tràmit d’audiència. 
 

9. Dins del termini atorgat, en data 2 de novembre de 2022 (registre número 
202210146898), l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia presenta al·legacions a 
la revocació inicial referida al paràgraf anterior. Amb aquestes, presenten un nou 
compte justificatiu de la subvenció. 
 
Efectuada la revisió del compte justificatiu presentat, aquest continua sent 
incorrecte i a l’escrit d’al·legacions es justifica no haver presentat les esmenes 
d’aquest en el termini indicat al requeriment per vacances de l’equip tècnic de 
l’entitat des del dia 01/07/2022 fins el dia 31/07/2022, raó que es considera 
insuficient i injustificada. 

 
10. En data 5 de desembre de 2022, la gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, 

signa el corresponent informe que recull les raons perquè no es poden estimar les 
al·legacions presentades per l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia. 
 

11. Per tot el que s’ha exposat anteriorment i, d’acord amb l’informe de la gerenta de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, de 5 de desembre de 2022, que conté l’expedient 
de referència, es considera desestimar les al·legacions donat que la justificació 
que s’ha presentat en el tràmit d’audiència habilitat en seu del procediment de 
revocació no és correcte i les al·legacions presentades es consideren insuficients i 
injustificades.  
 

12. S’ha constatat que l’entitat no ha cobrat cap import avançat de les subvencions 
atorgades, raó per la qual no s’efectuarà reclamació del reintegrament de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

(LGS). 
 
2. L’obligació de justificar està recollida a les Bases reguladores de la convocatòria 

202120205120012303; així com la forma i els documents que cal presentar per 
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 23 i 24). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. L’adopció d’aquests acords és competència de la Junta de Govern, per delegació 

de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
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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. DESESTIMAR les al·legacions presentades per Associació de Joves Gitanos 
de Gràcia, amb NIF G65777104, als acords de Junta de Govern, de 13 d’octubre de 
2022, d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l’esmentada 
entitat per a l’actuació “Promoció de la igualtat i interculturalitat dins i fora de l´àmbit 
escolar a traves de l'educació i formació sobre el antigitanisme i drets humans. 
Construïm Xarxa per no a Discriminació”, atorgada en el marc de la convocatòria 
número 202120205120012303, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 
2021. 
 
Segon. APROVAR definitivament la revocació total, d’acord amb els arguments 
expressats a la part expositiva d’aquest acte, de la subvenció aprovada per Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2021 
(Registre d’acords núm. 515), atorgada a Associació de Joves Gitanos de Gràcia, amb 
NIF G65777104, per a l’actuació “Promoció de la igualtat i interculturalitat dins i fora de 
l´àmbit escolar a traves de l'educació i formació sobre el antigitanisme i drets humans. 
Construïm Xarxa per no a Discriminació”, per un import de 2.849,29 €, en el marc de la 
convocatòria número 202120205120012303, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2021. 
 

Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-
NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (2.849,29 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60000/23110/48900, del pressupost de l’any 2022, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor, número 2203902709, en el sentit de reduir la 
disposició de la despesa, 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. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a Associació de Joves Gitanos de Gràcia.” 
 
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. 
 
 




