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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 12 DE GENER DE 2023 

 
El 12 de gener de 2023, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc 
Verdaguer i Montanyà (JUNTS), senyores Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Eva Maria 
Menor Cantador (PSC-CP), senyor Josep Monràs Galindo (PSC-CP), senyores Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent i 
Torras (JUNTS), i el diputat amb veu però sense vot senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Laura Pérez 
Castaño (ECG), Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT) i els diputats senyors Joan 
Carles Garcia Cañizares (JUNTS), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), Salvador Tovar Funes (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Comprovada l’existència de quòrum, la presidenta obre la sessió i després de desitjar 
un bon any a tots els membres de la Junta de Govern, s’entra a l’examen i al debat 
dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe, preceptiu i no vinculant, de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona en relació amb l’expedient de modificació de l’agrupació constituïda 
pels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i 
Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, 
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a conseqüència de la desagrupació del municipi de Vallcebre (Exp. núm. 
2021/13402). 

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot a favor dels ajuntaments de 
més de 5.000 i fins a 20.000 habitants i dels consells comarcals, per un import 
total de 3.360.000 € (Exp. núm. 2022/0028653). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

revocació inicial del recurs “Prevenció incendis forestals: Projectes de 
franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població” a l’Ajuntament de Santa 
Susanna, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2022 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2022/4472). 

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

de conveni, a subscriure entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre Ca 
l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès”, per un import total de 408.946,22 € (IVA inclòs), dels quals en 
corresponen 319.807,19 € (IVA inclòs) a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/8743). 

 
6. 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 Lluçà, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a 
la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, per un import 
total d’1.000.252,54 €, dels quals en corresponen 989.549,84 € (IVA inclòs) a la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2018/13457). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

Manifest del projecte transformador “Equipaments 2030: responsables i 
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educadors” i el Protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030: responsables i educadors (Exp. núm. 2022/0027047). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2022.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 22 de desembre 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, l’aprovació 
de l’informe, preceptiu i no vinculant, de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona en relació amb l’expedient de modificació de l’agrupació constituïda 
pels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i 
Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, 
a conseqüència de la desagrupació del municipi de Vallcebre (Exp. núm. 
2021/13402).- 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: 
 
“L’Ajuntament de Montclar ha presentat un ofici davant del Registre electrònic general 
de la Diputació de Barcelona, en data 10 d’octubre de 2022, mitjançant el qual sol·licita 
el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient relatiu a la 
modificació de l’agrupació dels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de 
l’Areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció, en el sentit de la separació de l’Ajuntament de Vallcebre. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 
14 de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 
de maig (BOPB de 31 de maig). 
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en 
relació amb l’expedient relatiu a la modificació de l’agrupació dels municipis de 
Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment 
en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, en el sentit de la separació de 
l’Ajuntament de Vallcebre, que es transcriu a continuació: 
 

“Modificació de l’agrupació constituïda pels municipis de Vallcebre, Fígols, 
Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria-intervenció, a conseqüència de la desagrupació del municipi 
de Vallcebre (expt. núm. 2021/13402) 
 
L’Ajuntament de Montclar ha presentat davant del Registre electrònic de la Diputació de 
Barcelona, en data 10 d’octubre de 2022, la sol·licitud de l’informe preceptiu de la Diputació 
de Barcelona en l’expedient que està tramitant relatiu a la modificació de l’agrupació dels 
municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, en el sentit de la separació 
de l’Ajuntament de Vallcebre. 
 
La documentació tramesa conté l’ofici relatiu a la sol·licitud i el certificat de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Montclar, celebrat el 28 de setembre de 2022, aprovat per unanimitat del 
plenari, en el que s’aprova inicialment la modificació de l’esmentada agrupació en el sentit 
de desagrupar el municipi de Vallcebre. 
 
Amb posterioritat, i a petició d’aquesta secretaria, s’han rebut els certificats acreditatius dels 
Plens municipals acordant l’aprovació inicial de la modificació de l’agrupació constituïda pels 
municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, en el sentit de poder-ne 
desagrupar el municipi de Vallcebre, següents: 
 
- En data 13 de desembre, el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Fígols celebrat 

el 8 d’octubre, fent constar l’aprovació per unanimitat del plenari 
- En data 14 de desembre, el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Capolat 

celebrat l’11 d’octubre, fent constar l’aprovació per unanimitat del plenari 
- En data 14 de desembre, el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castell de 

l’Areny celebrat el 29 d’octubre, fent constar l’aprovat per unanimitat del plenari 
 
No consta documentació presentada pels ajuntaments de Gisclareny i Vallcebre. 
 
1. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
A efectes de la procedència del present informe, l’article 12 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i 
que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
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de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, 
acordar la dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels 
llocs d’intervenció i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les 
corporacions locals interessades o d’ofici per la Comunitat autònoma, donant audiència a les 
entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem 
en el tràmit de modificació d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
2. Separació de l’Ajuntament de Vallcebre de l’agrupació constituïda pels municipis 
de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al 
sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció. 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la competència del/la 
Conseller/a de Governació, per la constitució d’agrupacions d’entitats locals: 
 
“Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest 
lloc de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies 
d’aquest en totes les entitats agrupades.” 
 
Al seu torn, l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la 
competència de la conselleria de governació, per deixar sense efectes l’agrupació d’entitats, 
si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut: 
 
“El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
Es pot comprovar que la norma d’aplicació no estableix un procediment específic per a la 
separació d’una de les entitats constituïda en agrupació d’entitats locals, motiu pel qual 
haurem d’entendre que és d’aplicació el mateix procediment que per a la seva dissolució o 
per deixar-la sense efectes, d’acord amb el previst a les disposicions generals de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i eventualment en els estatuts que no han estat aportats. 
 
Pel que fa als motius de fons per a procedir a la desagrupació sol·licitada, el dictamen de 
l’Ajuntament de Montclar i de la resta d’ajuntaments que l’han aportat, posa de manifest la 
desaparició de les causes que van donar lloc a l’adhesió de l’Ajuntament de Vallcebre a 
l’agrupació de municipis, d’acord amb la següent motivació: 
 
“Des de fa un any aproximadament, el municipi de Vallcebre ha detectat un increment 
exponencial d’assumptes propis de gestió municipal, vinculats sobretot amb matèries de 
contractació administrativa, gestió de recursos humans i de l’àmbit urbanístic. 
 
Des del municipi de Vallcebre es veu necessari poder comptar amb més hores disponibles 
de secretaria intervenció per tal d’assumir amb més rapidesa la gestió d’aquest nou volum 
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considerable de tasques. Per tant, es considera que la fórmula actual de compartir les 
funcions bàsiques de secretaria intervenció de manera equitativa amb els altres cinc 
municipis, a raó d’un 16,67% de la jornada laboral total, li resulta insuficient per a la gestió 
diària dels assumptes municipals. 
 
Per aquest motiu, el municipi de Vallcebre ha manifestat la seva voluntat de sortir com a 
membre de l’Agrupació de municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Montclar, Castell de 
l’Areny i Capolat, per tal de poder buscar una altra fórmula que li permeti comptar amb més 
hores de dedicació de les funcions bàsiques de secretaria intervenció, de manera que pugui 
invertir més hores de treball per tal de donar sortida a l’increment de tasques que s’ha 
produït en els últims temps”. 
 
Conseqüentment, a parer de quatre dels sis ajuntaments agrupats, les circumstàncies que 
varen justificar l’adhesió de l’Ajuntament de Vallcebre a dita agrupació han canviat des del 
punt de vista d’un increment del volum de funcions i tasques, motiu pel qual es proposa la 
seva separació, malgrat l’ajuntament concernit no s’ha pronunciat. 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb caràcter 
acumulatiu. 
 
Pel que fa als requeriments legals, d’acord amb la informació que consta als servidors 
d’aquesta corporació, en resulta que:  

 
- El municipi de Vallcebre té una població de dret a 1 de gener de 2021 de 258 habitants i 

un pressupost total municipal per a l’exercici 2022 de 736.000.- euros 
 
De les dades indicades és palès que l’Ajuntament de Vallcebre es trobaria per sobre del 
llindar d’insuficiència quant al paràmetre del pressupost, el que determina la necessitat de 
crear i classificar el corresponent lloc de secretaria-intervenció un cop separat de l’agrupació 
de municipis vigent.  
 
És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
Els acords plenaris municipals que proposen la separació de l’Ajuntament de Vallcebre de 
l’agrupació de municipis esmentada, preveu, a més, el sotmetiment de l’expedient a 
informació pública, traslladant el mateix a la resta de membres de l’agrupació i la sol·licitud 
dels informes preceptius corresponents. 
 
No consta la referència a cap precepte ni han estat aportats els vigents estatuts de 
l’agrupació per tal que es pugui verificar el correcte seguiment del procediment previst per a 
la modificació de l’agrupació de municipis, motiu pel qual no pot ser objecte de comprovació. 
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2.1 Manca de l’acord plenari aprovat per l’Ajuntament de Vallcebre respecte de la seva 
pròpia separació de l’agrupació 
 
Cal posar de manifest que aquesta corporació no ha rebut, a data de l’emissió del present 
informe, el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vallcebre relatiu a l’aprovació de la 
seva pròpia separació de l’agrupació constituïda pels municipis de Vallcebre, Fígols, 
Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de 
secretaria – intervenció. 
 
La manca d’aquesta voluntat expressa de separació de l’agrupació per part de l’Ajuntament 
de Vallcebre, afegida a la voluntat explícita manifestada pels municipis de Montclar, Fígols, 
Castell de l’Areny i Capolat (que no Gisclareny), que conformen la majoria de membres de 
l’agrupació envers la separació de l’Ajuntament de Vallcebre, comporta la necessitat, d’una 
banda, que els ajuntaments de Gisclareny i especialment Vallcebre manifestin la seva 
voluntat i sinó, que sigui la Direcció General d’Administració Local, com a òrgan competent, 
qui resolgui aquesta qüestió. 
 
2.2 Manca d’esborrany de projecte dels nous estatuts de l’agrupació de municipis 
resultant integrada pels municipis de Fígols, Gisclareny, Montclar, Castell de l’Areny i 
Capolat, per sostenir en comú el lloc de secretaria-intervenció. 
 
En l’expedient tramès per l’Ajuntament de Montclar, ni en la resta de documentació rebuda, 
no s’adjunta ni es proposa l’aprovació dels nous estatuts de l’agrupació adequats a la 
separació del municipi de Vallcebre, i que hauria de regir, en el seu cas, en l’agrupació 
resultant dels municipis de Fígols, Gisclareny, Montclar, Castell de l’Areny i Capolat, un cop 
separat l’ajuntament de Vallcebre.  
 
Es considera que aquesta mancança s’hauria de subsanar abans de l’aprovació definitiva de 
l’expedient doncs les entitats associatives han de disposar d’una norma actualitzada de 
funcionament intern. 
 
3. Procediment de desagrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de 
secretaria-intervenció. 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, als que s’ha fet esment al llarg 
d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una de les entitats locals 
interessades.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
D’acord amb els certificats emesos pels ajuntaments de Montclar, Fígols, Castell de l’Areny i 
Capolat, els acords plenaris aprovats per cadascun d’aquests ajuntaments per a la 
tramitació del present expedient han estat aprovats per unanimitat del plenari. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tanmateix, d’acord amb els fets exposats, es reitera que per completar l’expedient caldria 
comptar amb els certificats dels acords aprovats pels ajuntaments de Gisclareny i Vallcebre, 
manifestant la seva voluntat davant d’aquesta proposta. 
 
Igualment caldria que constés la proposta d’un projecte d’estatuts per a la nova agrupació 
resultant. 
 
Altrament, la decisió d’aquest expedient correspondrà a l’òrgan competent de la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig 
(BOPB de 31 de maig). 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa l’expedient de modificació de l’agrupació formada pels municipis de 
Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al sosteniment en 
comú del lloc de secretaria – intervenció, en el sentit de desagrupar el municipi de Vallcebre, 
d’acord amb les observacions contingudes al llarg del present informe. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Vallcebre, Fígols, 
Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i Capolat, per al seu coneixement i als efectes 
que s’escaiguin.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot a favor dels ajuntaments de 
més de 5.000 i fins a 20.000 habitants i dels consells comarcals, per un import 
total de 3.360.000 € (Exp. núm. 2022/0028653).- 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. Una de les conseqüències de la pandèmia produïda per la COVID-19 està essent 

l’impacte negatiu en el desenvolupament vivencial de la població jove. El context 
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vital d’aquest col·lectiu s’ha vist plenament afectat, com posen de manifest les 
baixes dades d’emancipació juvenil, l’alt abandonament escolar prematur o la 
temporalitat de les feines de la població jove. 

 
2. A la vegada, alguns indicadors mostren com s’han agreujat comportaments i 

situacions de risc, que si bé ja es donaven amb anterioritat, la pandèmia ha elevat 
a nivells preocupants. Per exemple, un 30,3% de la població entre 18 i 24 anys ha 
patit atacs d’ansietat o pànic, enfront del 15,8% de la població total (estudi 3312 
del CIS de febrer de 2021). En el mateix sentit, les dades d’abandonament escolar 
prematur (18-24 anys) es troben en una taxa del 14,8% l’any 2021 a Catalunya 
(19,4% en el cas dels nois), mentre que els darrers anys a la Unió Europea 
aquesta taxa s’ha situat al 9,7%, segons dades del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
3. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el 

programa de les Unitats d'Acompanyament i Orientació, amb una durada prevista 
de tres cursos escolars, del 2021-2022 fins el 2023-2024, per tal d’ajudar als 
centres en l’acompanyament d’alumnes i a afrontar les conseqüències de la 
pandèmia. 

 
4. És en aquest marc que el treball des de la proximitat dels ens locals, amb la seva 

capacitat de generació de vincle amb les persones joves mitjançant accions 
sostingudes en el temps, pot permetre teixir les confiances necessàries per 
abordar les vulnerabilitats vivencials específiques d’aquest col·lectiu. Els governs 
locals, a través dels seus serveis de joventut, enfronten el repte de tractar, 
gestionar i prevenir aquest increment de vulnerabilitats, així com les seves 
conseqüències. 

 
5. Amb l’objectiu de posar a disposició dels ens locals recursos i eines per atendre 

les necessitats d’informació, orientació i acompanyament vivencial de les 
persones joves, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el 31 de març de 
l’any 2022 el Programa Específic Escolta Jove (AP 41/22). Aquest Programa de 
suport econòmic es va implementar com a prova pilot en els municipis de més de 
20.000 habitants i va comptar amb un pressupost total de 2.730.666,70 euros, 
682.666,70 euros per a l’any 2022 i 2.048.000,00 euros per a l’any 2023. En total, 
participen 46 municipis i està previst incorporar 64 professionals Escolta Jove en 
el seu desplegament. 

 
6. Desprès de l’experiència del Programa en aquesta primera fase, i donat que les 

necessitats de les persones joves són les mateixes a tots els municipis, es 
considera adient poder desplegar una segona fase del Programa als municipis de 
més de 5.000 i fins a 20.000 habitants, i als consells comarcals. L’atenció als 
municipis de fins a 5.000 habitants s’articularà mitjançant els consells comarcals, 
atès que aquests ajuntaments sovint no disposen d’estructura tècnica pròpia en 
l’àmbit de joventut. 
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7. Aquesta segona fase del Programa està previst que es desenvolupi, a l’igual que 
la primera, com a prova pilot. Finalitzades totes dues, els resultats obtinguts 
permetran avaluar l’impacte del Programa en el conjunt de la població jove de la 
província, millorar-ne el format i la prestació, i, si es considera oportú, poder 
vehicular-lo en els propers anys a través dels instruments de caràcter permanent 
de la corporació. 

 
8. Tenint en compte tot això, l’Oficina del Pla Jove, adscrita a l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, en data 15 de desembre de 2022, 
ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què proposa l’aprovació del 
Programa Escolta Jove. Fase 2 prova pilot, que té per objecte el finançament de 
l’increment dels recursos i de les eines que els ens locals destinen a atendre, 
principalment, les necessitats d’informació, orientació i acompanyament vivencial 
de les persones joves. Aquest acompanyament ha de permetre detectar i 
gestionar, en fases incipients, casos de vulnerabilitat, trastorns o conflictes latents. 

 
9. El Pla de concertació Xarxa de Governs de Locals 2020-2023 desplega les 

competències en matèria de cooperació i assistència local entorn a tres 
instruments: el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els 
programes específics. 

 
10. En tant que prova pilot, es considera oportú articular el Programa Escolta Jove. 

Fase 2 prova pilot com un programa específic, els quals, d’acord amb la clàusula 
12.a) del Protocol general del Pla, s’associen a l’estratègia corporativa i/o a 
situacions concretes no cobertes pels altres instruments, i permeten abordar una 
finalitat específica o adreçar-se a una col·lectivitat acotada de destinataris que 
requereixen d’una intervenció urgent. 

 
11. Aquest nou Programa compta amb un pressupost total de 3.360.000,00 euros i, 

com s’ha exposat, són destinataris els ajuntaments de més de 5.000 i fins a 
20.000 habitants, i els consells comarcals. 

 
12. El objectius específics del Programa són: 
 

a. Reforçar els serveis locals de joventut dels municipis amb personal competent 
en l’àmbit sòcio-educatiu i/o de la psicologia social, que treballi en el medi 
obert. 

b. Reforçar les funcions d’informació, orientació i acompanyament vivencial de les 
persones joves, en el marc d’actuacions de prevenció, detecció i intervenció 
des dels serveis locals de joventut. 

 
13. Les actuacions que es financin gràcies al Programa s’han d’executar en el període 

de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023. Tot cercant la màxima agilitat 
i simplificació administrativa, es proposa aprovar les concessions en unitat d’acte 
juntament amb el règim regulador del Programa. 
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14. Per últim, en preveure’s pagaments avançats, d’acord amb el que recull el decret 
número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del 
pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 170/21, de data 30/09/2021, 

modificat per Acord de Ple núm. 160, de data 24/11/2022, relatiu a l’aprovació d’un 
acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual s’incorpora al 
Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona una disposició addicional per, entre d’altres, establir 
l’admissibilitat de l’aprovació i resolució anticipades de convocatòries d’ajuts a ens 
locals que estiguin condicionades a l’aprovació definitiva de la dotació 
pressupostària que determini el seu contingut econòmic. 

 
2. L’aprovació del present acte és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, 
de 14 de febrer (BOP de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 
26 de maig (BOPB de 31 de maig), que li atribueix la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs en 
desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot, en el marc 
del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu règim 
regulador, que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Segon. APROVAR la relació individualitzada, que s’indica en el present acord, dels 
ajuts a concedir en el marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot, 
d’acord amb els criteris de distribució establerts en l’article 7 del règim del Programa, 
contingut en l’Annex 1 d’aquest dictamen, i segons consta en l’informe emès per 
l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona en data 15 de desembre de 2022, i 
que s’incorpora a l’expedient: 
 

Ens destinatari NIF ens Codi XGL Import concedit (EUR) 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/X/333281 32.000,00 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/X/333280 32.000,00 
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Ens destinatari NIF ens Codi XGL Import concedit (EUR) 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/X/333279 32.000,00 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/X/333278 32.000,00 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/X/333277 32.000,00 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/X/333276 32.000,00 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/X/333275 32.000,00 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/X/333274 32.000,00 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/X/333273 32.000,00 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai P0802300D 22/X/333272 32.000,00 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/X/333271 32.000,00 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/X/333270 32.000,00 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/X/333269 32.000,00 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/X/333268 32.000,00 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/X/333267 32.000,00 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/X/333266 32.000,00 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/X/333265 32.000,00 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/X/333264 32.000,00 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/X/333263 32.000,00 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/X/333262 32.000,00 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 22/X/333261 32.000,00 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/X/333260 32.000,00 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/X/333259 32.000,00 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/X/333258 32.000,00 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/X/333256 32.000,00 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/X/333255 32.000,00 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/X/333254 32.000,00 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/X/333257 32.000,00 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/X/333253 32.000,00 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/X/333252 32.000,00 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/X/333251 32.000,00 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/X/333250 32.000,00 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/X/333249 32.000,00 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/X/333248 32.000,00 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/X/333247 32.000,00 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/X/333246 32.000,00 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/X/333245 32.000,00 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 22/X/333244 32.000,00 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/X/333243 32.000,00 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/X/333242 32.000,00 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/X/333241 32.000,00 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 22/X/333240 32.000,00 
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Ens destinatari NIF ens Codi XGL Import concedit (EUR) 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/X/333239 32.000,00 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/X/333238 32.000,00 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/X/333237 32.000,00 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/X/333236 32.000,00 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/X/333235 32.000,00 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/X/333234 32.000,00 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/X/333233 32.000,00 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 22/X/333232 32.000,00 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 22/X/333231 32.000,00 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/X/333230 32.000,00 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 22/X/333229 32.000,00 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 22/X/333228 32.000,00 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 22/X/333227 32.000,00 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 22/X/333226 32.000,00 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 22/X/333225 32.000,00 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/X/333224 32.000,00 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/X/333223 32.000,00 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 22/X/333222 32.000,00 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 22/X/333221 32.000,00 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 22/X/333220 32.000,00 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 22/X/333219 32.000,00 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 22/X/333218 32.000,00 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 22/X/333217 32.000,00 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 22/X/333216 32.000,00 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 22/X/333215 32.000,00 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/X/333214 32.000,00 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/X/333213 32.000,00 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/X/333212 32.000,00 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/X/333211 32.000,00 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/X/333210 32.000,00 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/X/333209 32.000,00 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/X/333208 32.000,00 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/X/333207 32.000,00 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/X/333206 32.000,00 
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Ens destinatari NIF ens Codi XGL Import concedit (EUR) 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 22/X/333205 32.000,00 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/X/333204 32.000,00 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/X/333203 32.000,00 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/X/333202 32.000,00 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/X/333201 32.000,00 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/X/333200 32.000,00 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/X/333199 32.000,00 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D 22/X/333197 96.000,00 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 22/X/333196 96.000,00 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 22/X/333195 96.000,00 

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 22/X/333194 32.000,00 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 22/X/333193 96.000,00 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 22/X/333192 32.000,00 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 22/X/333191 32.000,00 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 22/X/333190 32.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 22/X/333189 32.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 22/X/333188 64.000,00 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 22/X/333198 96.000,00 

   
3.360.000,00 

 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de tres milions tres-cents seixanta 
mil euros (3.360.000,00 EUR), a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en aquest acord, i segons la distribució que consta en l’acord segon del 
present dictamen: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2023 G/80001/23200/46242 2.656.000,00 

2023 G/80001/23200/46542 704.000,00 

  3.360.000,00 
 
Quart. CONDICIONAR l’aprovació de la despesa a l’aprovació de la modificació de 
crèdit corresponent. 
 
Cinquè. ACORDAR que s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de 
l’import concedit a partir que es produeixi l’acceptació expressa dels ajuts i el crèdit 
estigui disponible. Aquest pagament es justifica per les dificultats de tresoreria dels ens 
locals. 
 
Sisè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació de despeses 
del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot, que es contenen en l’annex 2 
que forma part del present acte. 
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Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació del Programa 
específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot, i aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, 
que es contenen en l'annex 3 que forma part del present acte. 
 
Vuitè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu electrònica indicats en el dispositiu anterior. 
 
Novè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Desè. 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 d’Ajuts i Subvencions de 
Catalunya (RAISC). 
 

Annex 1 al dictamen d’aprovació del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova 
pilot. 
 
Règim regulador 
 
Article 1. Objecte i objectius 
 
1. L’objecte del present règim és regular la tipologia, els procediments i els criteris de 

concessió, execució i justificació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot. 

 
2. El Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot (en endavant, també Programa 

Escolta Jove F2) té per objecte el finançament de l’increment dels recursos que els ens 
locals destinen a atendre, principalment, les necessitats d’informació, orientació i 
acompanyament vivencial de les persones joves. Aquest acompanyament ha de 
permetre detectar i gestionar, en fases incipients, casos de vulnerabilitat, trastorns o 
conflictes latents. 

 
3. Els objectius específics del Programa són els següents: 

 
a. Reforçar els serveis locals de joventut dels municipis amb personal competent en 

l’àmbit sòcio-educatiu i/o de la psicologia social, que treballi en el medi obert. 
b. Reforçar les funcions d’informació, orientació i acompanyament vivencial de les 

persones joves, en el marc d’actuacions de prevenció, detecció i intervenció des dels 
serveis locals de joventut. 

 
Article 2. Destinataris 
 
1. Els destinataris del Programa són els ajuntaments de més de 5.000 i fins a 20.000 

habitants, i els consells comarcals. 
 
2. Per a calcular la població, s’han considerat les dades padronals a 1 de gener de 2021, 

d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les xifres de població resultants 
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de la revisió del padró municipal. Es prenen com a referència aquestes dades per tal 
d’assegurar la homogeneïtat del càlcul amb el Programa específic Escolta Jove, aprovat 
pel Ple de la Diputació de Barcelona en data de 31 de març de 2022. 

 
Article 3. Quantia total i consignació pressupostària 
 
1. L’import total del Programa és de tres milions tres-cents seixanta mil euros 

(3.360.000,00 EUR), distribuït d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2023 G/80001/23200/46242 2.656.000,00 

2023 G/80001/23200/46542 704.000,00 

  3.360.000,00 
 

2. La quantia del Programa es pot incrementar amb posterioritat a la seva aprovació. Per tal 
d’assegurar el compliment dels principis d’igualtat i no discriminació, la dotació 
incrementada ha d’atorgar-se d’acord amb el mateix sistema de distribució inicial. 

 
Article 4. Naturalesa dels ajuts i procediment de concessió 

 
1. Els ajuts objecte del Programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en consistir en 

transferències dineràries puntuals amb requisits i criteris objectius i unívocs de selecció 
dels destinataris i de determinació de les concessions. 

 
2. Els ajuts es concedeixen en el mateix acte en què s’aprova el Programa pel procediment 

de concessió directa amb concurrència, en articular-se com un procediment que es resol 
de manera agrupada en favor d’una pluralitat de destinataris en els que concorren 
requisits i criteris objectius i unívocs sense prèvia sol·licitud. 

 
Article 5. Centre gestor responsable 
 
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió i seguiment dels ajuts 
concedits és l’Oficina del Pla Jove, adscrita a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. A tal 
efecte, pot establir aquells mecanismes de seguiment i control de les actuacions que 
consideri adients, així com sol·licitar a l’ens destinatari aquella documentació que es 
consideri estrictament necessària. 
 
Article 6. Actuacions i despeses elegibles 

 
1. La despesa elegible, amb caràcter preferent, correspon a la contractació de nou personal 

per als serveis locals de joventut i a l’increment de dedicació de personal ja disponible. 
 
2. El personal ha de disposar, com a mínim, d’una titulació en l’àmbit socioeducatiu, 

psicopedagog, d’educador social o similar. El seu àmbit de treball serà el medi obert. 
 
3. En el cas que la contractació de nou personal o l’increment de dedicació de personal ja 

disponible sigui per un període inferior a l’any, també són elegibles les despeses 
relacionades amb serveis i activitats de prevenció, detecció i intervenció amb joves, tals 
com campanyes informatives, elaboració i edició de materials, tallers i dinàmiques de 
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grup, o acompanyament de les persones joves. Aquestes despeses no poden superar el 
50 per cent de l’ajut atorgat a l’ens local. 

 
4. No pot finançar-se amb càrrec a aquest fons material inventariable ni cap despesa de 

naturalesa inversora. 
 
Article 7. Criteris de distribució 

 
1. L’import atorgat pretén poder garantir l’inici o l’increment de les actuacions de l’ens en 

l’àmbit de la informació, orientació i acompanyament vivencial de les persones joves, i/o 
el finançament de fins a tres noves figures professionals dedicades a aquestes funcions 
per als consells comarcals, i d’una figura professional per als ajuntaments fins a 20.000 
habitants i més de 5.000 habitants de l’àmbit socioeducatiu o de la psicologia social, per 
tal que es puguin reforçar els serveis locals de joventut. 

 
2. L’import a concedir a ajuntaments s’ha determinat a partir del cost que suposaria la 

incorporació dels possibles nous professionals, que s’ha calculat en 32.000 euros anuals 
per professional, a partir dels salaris establerts per a un/a tècnic/a d’atenció 
especialitzada nivell A (grau superior) en el conveni col·lectiu del sector del lleure 
educatiu i sociocultural de Catalunya, més despeses de seguretat social, benefici 
empresarial i despeses generals. 

 
3. L’import a concedir a consells comarcals s’ha determinat correlacionant, per una banda, 

el pes poblacional dels municipis amb població fins a 5.000 habitants i, per l’altra, el 
nombre de municipis amb població fins a 5.000 habitants als quals donen servei. 
 
A aquest efecte, en primer lloc, s’han assignat 100 punts al consell comarcal amb major 
pes poblacional i 100 punts al consell comarcal amb major nombre de municipis; en 
segon lloc, s’han assignat de manera proporcional les puntuacions de la resta de 
consells comarcals en base als dos criteris esmentats; i, finalment, s’han sumat les 
puntuacions de cada ens en ambdós criteris, tot establint tres grups i assignant a cada 
grup 1, 2 o 3 professionals: 
 
- Fins a 50 punts: 1 professional: 32.000 euros. 
- Entre 51 i 100 punts: 2 professionals: 64.000 euros. 
- Més de 100 punts: 3 professionals: 96.000 euros. 
 

Article 8. Portal de tràmits dels ens locals  
 

1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament a través de l’aplicació 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació (en endavant, 
Portal o PMT). 

 
2. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

ús se’n derivin. 
 

3. Per accedir al Portal cal identificar-se mitjançant el nom d’usuari i contrasenya facilitat 
per la Diputació de Barcelona. 
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4. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 
consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 

 
5. Els usuaris que s’indiquen en aquest punt poden també signar i presentar els tràmits a 

través del Portal: 
 

  Tràmit Persona habilitada per fer el tràmit 

1 Acceptació i les seves esmenes 
 Secretari/ària 

 Persones en qui els anteriors hagin delegat 

3 Renúncia d’ajuts concedits 

 Alcalde/essa 

 President/a 

 Secretari/ària 

 Persones en qui els anteriors hagin delegat 

5 
Justificació de depeses i les seves 
esmenes 

 Interventor/a 

 Secretari-interventor/Secretària-interventora 

 Persones en qui els anteriors hagin delegat 

 En cas d’absència acreditada dels anteriors, el 
secretaria/ària de l’ens i, en cas d’absència 
d’aquest, l’alcalde/essa o el president/a de l’ens. 

 
6. Els usuaris que realitzin els tràmits del Portal per delegació d’un usuari signador han 

d’acreditar aquesta circumstància mitjançant el lliurament a la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de la documentació acreditativa de la 
delegació. 

 
7. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica 

de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 

 
8. La realització dels tràmits comporta la conformitat amb el present règim i amb les 

condicions de concertació del recurs. 
 
9. El centre gestor ha de revisar el compliment dels requisits de cada tràmit d’acord amb les 

condicions establertes en aquest règim regulador i la normativa general d’aplicació. 
 

Article 9. Consulta de l’estat dels tràmits  
 
Els estats de tramitació dels ajuts en l’aplicació PMT són els següents: 
 
a. Lliurat: 

 
Des del moment en què la documentació és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona, a l’efecte de determinar l’existència o no de 
defectes esmenables. 
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b. Pendent d’esmena: 
 
Des del moment en què la Diputació de Barcelona efectua un requeriment d’esmena a 
l’ens, en haver detectat l’existència de defectes esmenables. 
 

c. En curs: 
 
Des del moment en què la Diputació de Barcelona avança el procediment a la fase 
següent, si es dona alguna de les circumstàncies següents: 
 
 El tràmit s’ha realitzat en temps i forma. 
 La documentació conté defectes que no es poden esmenar. 
 Ha finalitzat el termini per esmenar la documentació, sense que l’ens ho hagi fet. 

 
Article 10. Registre i dificultats per realitzar la presentació de documentació 

 
1. Els tràmits registrats estan disponibles en el PMT. 
 
2. Quan se signa i es presenta un tràmit a través del Portal, es genera un rebut de registre 

acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora d’entrada al 
Registre Electrònic General de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del 
Registre Electrònic General de la Diputació. 

 
3. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a 
la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de 
Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest 
tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web 
els horaris i condicions per a la presència física al Registre 
(https://www.diba.cat/web/registre). 

 
4. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
5. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Diputació de Barcelona 

mitjançant correu electrònic adreçat a o.plaj@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 

 
Article 11. Compatibilitat dels ajuts i inexistència d’excés de finançament 
 
Els ajuts concedits en el marc del present Programa són compatibles amb altres 
finançaments i ingressos provinents tant de la Diputació de Barcelona com d’altres 
administracions o ens privats per a la mateixa finalitat, sempre i quan s’especifiqui 
correctament l’import total de cada aportació, la part de despesa que s’imputa a cadascun i 
que, en el seu conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada. En aquest darrer 
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cas, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
 
Article 12. Obligacions dels ens destinataris 

 
1. Els destinataris dels ajuts es comprometen, amb caràcter general, a observar les 

determinacions del present règim, a executar les activitats de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, a presentar la 
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 

 

a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida amb relació a l’ajut concedit. 

b. Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació de 
Barcelona en un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu 
Electrònica de la Diputació. 

c. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

d. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat prèviament. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que corresponguin en 

cada cas i pot suposar la revocació o la reducció de l’ajut concedit, amb, si escau, el 
reintegrament. 

 
Article 13. Acceptació 

 

1. Els ens destinataris disposen fins al 31 de març de 2023 per a presentar l’acceptació 
expressa dels ajuts concedits, d’acord amb el model normalitzat. En cas de no presentar 
ni l’acceptació expressa ni la renúncia dins el termini referit, l’ajut s’entén acceptat 
tàcitament. 

 

2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució. 

 

3. L’òrgan de l’ens destinatari que pot acceptar l’ajut és el que sigui competent d’acord amb 
la distribució competencial interna de l’ens. 

 

Article 14. Execució 
 

1. Les actuacions s’han d’executar en el període entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de 
desembre de 2023. 

 

2. Els ens destinataris poden executar les actuacions que són objecte de suport en alguna 
de les modalitats següents: 

 

a. El mateix ens destinatari executa les actuacions, recorrent a l’externalització o per 
pròpia administració. 
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b. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens instrumentals o dependents, de 
conformitat amb la normativa vigent en matèria de règim jurídic del sector públic i de 
contractació del sector públic. 

 

3. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió 
del seu desenvolupament. 

 

Article 15. Terminis i procediment de justificació 
 

1. S’estableixen els períodes de justificació següents: 
 

a. El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre del 2023. 
b. El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener de 2024 i es tanca el 30 d’abril de 

2024. 
 

2. L’ens destinatari ha de presentar la justificació de despeses dins dels períodes 
establerts i d’acord amb el model normalitzat. 

 

3. L’ens destinatari por presentar justificacions de despesa per la totalitat de l’ajut o 
parcials. 

 

4. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes 
imputades. 

 

5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles, el centre gestor de la Diputació ho ha 
de comunicar a l’ens quan revisi la justificació als efectes oportuns. 

 
6. Les factures corresponents a les despeses que es justifiquin han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
7. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats públiques o 

privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no pot ultrapassar el 
cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si 
escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal 

especificar el percentatge d’imputació. 
 
9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
10. Els ens instrumentals de l’ens destinatari poden executar i aprovar les despeses de les 

actuacions concedides. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació 
següent: que l’ens que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 
destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector 
públic i contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 
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11. Sens perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspon, en 
tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
12. En el tràmit de justificació de despeses, es fa la tramesa al Registre de Factures de la 

Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la documentació, si se sol·licita 
un pagament. 

 
13. En cas que es detecti l’existència de defectes esmenables, l’ens pot esmenar fins al 

darrer dia del termini de l’audiència prèvia a la revocació de l’ajut. Si la justificació s’ha 
presentat durant el període d’audiència, el termini per esmenar és de quinze dies hàbils 
a partir de l’endemà del requeriment. 

 
Article 16. Pagament 

 
1. Els ens que presentin en temps i forma l’acceptació expressa dels ajuts rebran un 

pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit a partir que es verifiqui aquesta 
acceptació per part de la Diputació de Barcelona i que el crèdit estigui disponible. 

 
2. Els pagaments als ens que no presentin l’acceptació expressa s’han de fer prèvia 

presentació de la corresponent justificació, dins els períodes de justificació establerts. 
 
3. En fase d’acceptació dels ajuts, els ens poden renunciar als pagaments avançats 

establerts en el punt primer. 
 
4. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa 

que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 

5. L’ajut concedit per la Diputació de Barcelona és un import cert i, sempre que es 
compleixin els requisits establerts i no hi hagi excés de finançament, s'ha de pagar la 
totalitat del que l’ens beneficiari justifiqui, amb el límit de l’ajut. L’ens ha d’aportar la 
diferència fins al cost total de l’actuació, amb recursos propis o altres subvencions i 
ingressos. 

 

Article 17. Ampliació de terminis 
 

Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables. 
 

Article 18. Renúncia 
 

1. L’ens destinatari pot renunciar a una part o a la totalitat del seu ajut.  
 

2. A aquest efecte, amb la justificació final de l’ajut, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, pot renunciar a la part pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.  

 

3. Les acceptacions de les renúncies són promogudes pel centre gestor, llevat quan es 
realitzen en el marc del tancament del Programa, supòsit en què són promogudes per la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local, previ informe del centre gestor. 
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Article 19. Revocació 
 

1. Els ajuts es poden revocar d’acord amb el procediment establert a l’article 22 del present 
règim. La revocació comporta la declaració de la pèrdua total o parcial al dret de 
cobrament i l’exigència de reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats 
degudament. 

 

2. Els ajuts també es poden revocar en els supòsits establerts en els articles 37 de la Llei 
general de subvencions i 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, 
prèvia audiència de l’ens destinatari. 

 

Article 20. Reintegrament  
 
1. En cas de renúncia o de revocació, els ens destinataris han de reintegrar l’import pagat 

per avançat per la Diputació de Barcelona i que no s’hagi justificat degudament. 
 
2. El reintegrament s’ha de realitzar en el termini màxim de tres mesos des de la notificació 

de l’acte corresponent i ha d’identificar-lo amb el respectiu “Número de codi de barres”. 
 
3. Transcorregut el termini anterior, el reintegrament s’ha de fer efectiu mitjançant la 

compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les 
quals l’ens en sigui beneficiari. 

 
Article 21. Finalització 
 

Els ajuts es consideren finalitzats quan l’import concedit es justifiqui correctament i aquesta 
justificació s’hagi verificat, o quan s’aprovi la renúncia o revocació, total o parcial. 

 

Article 22. Tancament 
 

1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de 
justificacions, la Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de promoure el tancament 
provisional del Programa i la revocació provisional dels ajuts no justificats, i s’ha 
d’habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils per tal que els ens afectats 
presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent. Si les 
justificacions presentades durant l’audiència contenen defectes, s’ha de requerir 
l’esmena per un termini de quinze dies hàbils. 

 

2. Transcorregut el citat termini, la Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de 
promoure el tancament definitiu del Programa i la revocació definitiva dels ajuts no 
justificats degudament. 

 

3. Els actes de tancament s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de 
deu dies hàbils des de l’aprovació. 

 

Article 23. Seguiment i avaluació de resultats 
 

1. A l’efecte de retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels objectius 
del Programa, l’Oficina del Pla Jove ha de redactar un informe de seguiment i avaluació 
de resultats, en els tres mesos posteriors a la liquidació definitiva del Programa. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

2. L’informe de seguiment i avaluació de resultats ha de contenir el següent: 
 

- Indicadors de context, que ajuden a contextualitzar el marc d’intervenció i que 
permeten quantificar la problemàtica que es pretén contribuir a minimitzar: 

 
o Nombre de joves d’entre 16 i 29 anys dels municipis receptors del fons de 

prestació. 
o Població de 15 a 29 anys amb depressió major o major severa. 
o Taxa i edat mitjana d’emancipació juvenil. 
o Temporalitat de l’ocupació juvenil. 
o Taxa d’abandonament escolar prematur. 

 

- Indicadors directament vinculats al Programa: 
  

a) Econòmics 
 

o Grau d’execució pressupostària del Programa en el seu conjunt. 
o Grau d’execució pressupostària del Programa per objectius i tipus d’actuació. 

 

b) Activitat 
 

o Distribució de les principals actuacions per objectius i tipus d’actuació. 
o Nombre de nou personal incorporat als serveis locals de joventut. 
o Nombre de personal dels serveis locals de joventut que ha incrementat la seva 

dedicació. 
o Nombre de personal dels serveis locals de joventut format en el marc de 

l’Escolta Jove. 
o Nombre de joves atesos o participants en les diferents accions emmarcades en 

el Programa. 
 

c) Satisfacció 
 

o Grau de satisfacció global amb el Programa. 
o Grau de satisfacció en relació amb la tramitació. 
o Grau de satisfacció en relació amb l’acompanyament i atenció rebuts per part 

del personal de la Diputació de Barcelona. 
o Grau d’idoneïtat del Programa per a respondre a les necessitats del municipi en 

aquelles matèries a les quals el Programa dona resposta. 
 

- Valoració de l’assoliment dels objectius del Programa i conclusions de l’avaluació dels 
resultats, fent especial èmfasi amb aquells aspectes vinculats amb la seva 
implementació i execució pressupostària. 

 
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon al centre gestor. 

 
4. L’informe de seguiment i avaluació de resultats s’ha de publicar al Portal de 

Transparència de la Diputació de Barcelona. 
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5. A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció de Serveis de Cooperació Local es reserva 
la potestat de seleccionar un o diversos ajuts per tal de fer un seguiment i avaluació 
d’impacte específics. 

 
Article 24. Protecció de dades personals 

 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de 
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de 
forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de dades per al registre i 

publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de 
publicitat de Subvencions i al Registre d’ajuts i subvencions de Catalunya. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a disposició la bústia dpd@diba.cat des d’on 
la persona Delegada de Protecció de Dades atendrà les persones que ho sol·licitin. 

 
4. Les persones que ho estimin oportú poden presentar una reclamació davant de  

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 

 
5. Es poden exercir l’accés a la informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 

legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-
la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, 
Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui. 

 
Article 25. Règim jurídic 

 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Programa el 

Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i les disposicions que el despleguen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa està constituït 

per: 
 

- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
en particular pel que fa al règim dels governs locals de Catalunya. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de dades físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, en aquells preceptes que no hagin estat derogats. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 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. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb 
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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Annex 3 al dictamen d’aprovació del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova 
pilot. 
 
Acceptació 
 
Què permet? 
 
Presentar l’acceptació expressa de l’ajut concedit en el marc del Programa específic Escolta 
Jove. Fase 2 prova pilot. En cas de no presentar-la, els ajuts s'entenen acceptats 
tàcitament. 
 
Qui el pot realitzar? 
 
Els ens destinataris d’ajuts que estiguin interessats en beneficiar-se del pagament avançat 
previst. 
 
Les persones que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, i els signataris 
per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini finalitza el 31 de març de 2023. 
 
On i com es fa? 
 
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions (PMT). 
 
Cal accedir als tràmits disponibles de l’expedient en l’aplicació PMT, escollir el tràmit 
d’acceptació, annexar el formulari corresponent, i signar i presentar la documentació. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari P3-008-20. 

 
Quan es dona resposta? 
 
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per 
finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els centre gestor responsable és l’Oficina del Pla Jove. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot. 
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Justificació de despeses 
 
Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el 
marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 
prova pilot. 
 
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per 
delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació. 
 
Quan es pot demanar? 
 
Els períodes de justificació són: 
 
a. El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre del 2023. 
b. El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener de 2024 i es tanca el 30 d’abril de 

2024. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari P4-016-20. 
 
On i com es fa? 
 
Cal accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccionar 
l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escollir el de justificació, annexar el 
formulari degudament emplenat, i signar i presentar la documentació. 
 
Quan es dona resposta? 
 
El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta 
l’existència de defectes esmenables, formula un requeriment. Si no hi ha defectes 
esmenables, es verifica la justificació. El termini aproximat de pagament, si aquest no es va 
avançar, és de 30 dies a partir que la justificació es presenti correctament. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els centre gestor responsable és l’Oficina del Pla Jove. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot.” 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació inicial del recurs “Prevenció incendis forestals: Projectes de 
franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població” a l’Ajuntament de Santa 
Susanna, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2022 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2022/4472).- 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 sessió de 23 de desembre de 2021, va 

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

 
2. Per acord, de la Junta de Govern (228/22) de la Diputació de Barcelona, de 28 de 

d’abril de 2022, es va concedir, entre altres, el recurs tècnic “Prevenció incendis 
forestals: Projectes de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població” per a 
la realització de la següent actuació: 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

P0826100J Can Ratés 202210018558 22/Y/323626 Tècnic 
Projectes de franges/parcel·les 

d’urbanització i nuclis de 
població 

 
3. Atès que, una de les condicions establertes per optar al recurs és que la superfície 

total acumulada per realitzar el projecte sigui d’un mínim de 5.000 m2. 
 
4. Atès que a l’acord quart del dictamen de concessió de recursos tècnics esmentat 

determina que el centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud 
classificada com a estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball 
de redacció, el tècnic redactor de la Diputació de Barcelona es troba, entre altres, 
en alguna d’aquestes situacions: 
 
a. L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a 

redactar el projecte. 
b. L’ens no accepta els criteris tècnics establerts en la legislació vigent ni les 

consideracions tècniques elaborades per aquest centre gestor. 
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c. Es detecta que el projecte a redactar no és per a una urbanització o nucli de 
població. 

d. Renúncia o desistiment de l’ens. 
e. Altres consideracions tècniques. 
 

5. Atès que, en la fase inicial de la redacció del projecte, es realitza un revisió més 
detallada de la documentació aportada per l’Ajuntament de Santa Susanna. En 
aquesta es verifica la situació de les parcel·les de titularitat pública aportades per 
aquest Ajuntament: 

 
- Les parcel·les amb referències cadastrals números 5801501DG7150S0001DP, 

5901703DG7150S0001IP i 6204901DG7160S0001DF, ja es van incloure 
anteriorment en el traçat de la franja inclosa al projecte executiu per a l’obertura i 
manteniment de la franja perimetral, recurs tècnic del Catàleg 2019 amb codi 
XGL 19/Y/273837 i posteriorment s’han executat amb l’ajut econòmic per a la 
Obertura de la franja perimetral de Can Ratés mitjançant l’assistència amb codi 
XGL 21/Y/308141 dins el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2021. Per tant, les actuacions objecte del recurs, ja s’havien realitzat en 
anys anteriors. 

- La parcel·la amb referència cadastral número 5901702DG7150S0001XP 
presenta una part on hi ha un equipament (dipòsits d’aigua) i que, als efectes de 
prevenció d’incendis forestals, compleix normativa. L’altra part de la parcel·la, 
que no compleix normativa de prevenció d’incendis forestals, coincideix amb el 
traçat de la franja perimetral i no hi ha cap equipament afectat. Per tant, tampoc 
pot ser aquesta parcel·la objecte del recurs 

- I, la parcel·la amb referència cadastral número 5798801DG7059N0001GS hi ha 
el pavelló, un parc i l’escola pública. La parcel·la compleix la normativa de 
prevenció d’incendis i està protegida de manera perimetral per la franja. Per tant, 
tampoc reuneix els requisits per ser objecte del recurs. 

 
6. Atès què, vist allò recollit en l’apartat anterior, cap de les parcel·les aportades per 

l’Ajuntament de Santa Susanna compleixin els requisits per acollir-se al recurs 
tècnic “Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les 
d'urbanitzacions i nuclis de població”, aprovat per acord, de la Junta de Govern 
(228/22) de la Diputació de Barcelona, de 28 de d’abril de 2022. Per tant, tal com 
proposa l’informe tècnic que s’acompanya, es proposa l’inici del procediment de 
revocació del recurs de constant referència. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 35 i 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 

2022. 
 
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. 
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3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
1388/22, de data 14 de febrer de 2022, publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022, 
i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2022. 

 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. REVOCAR inicialment la concessió del recurs que s’indica en aquest apartat, 
atorgat en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

P0826100J Can Ratés 202210018558 22/Y/323626 Tècnic 

Projectes de 
franges/parcel·les 

d’urbanització i nuclis de 
població 

 

Segon. HABILITAR un termini de quinze dies comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació del present acord per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el 
que estimi pertinent. 
 

Tercer. NOTIFICAR aquesta acord a l’ens afectat.” 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni, a subscriure entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre Ca 
l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès”, per un import total de 408.946,22 € (IVA inclòs), dels quals en 
corresponen 319.807,19 € (IVA inclòs) a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/8743).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“FETS 
 

1. Actualment la carretera BV-5001, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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2. La carretera BV-5001, al tram comprès entre el PK 19+490 (final de les voreres de 
la urbanització de Ca l’Ametller, al carrer de les Moreres) i el PK 19+820, en el pas 
de vianants a la rotonda d’intersecció de la carretera amb la BP-5002, presenta 
una secció de carretera sense voral i sense espai als marges per al pas de 
vianants. Actualment el trànsit de persones a peu i/o en bicicleta entre els dos 
municipis es realitza majoritàriament pel marge de la carretera BV-5001, amb el 
conseqüent perill que comporta per a la seguretat vial de tots els usuaris 
(vianants, bicicletes i vehicles). 

 
3. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-5001 

mitjançant l’ampliació del voral i disposant un vial 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. 
Aquest itinerari dona continuïtat a l’itinerari existent entre el nucli urbà de 
Montornès i Ca l’Ametller i connecta amb les voreres existents a Vilanova del 
Vallès. 

 
4. El projecte es redacta a petició dels ajuntaments de Montornès del Vallès i 

Vilanova del Vallès, beneficiaris de l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu de “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès 
del Vallès i Vilanova del Vallès”, per un import total de 408.946,22 EUR (IVA 
inclòs), i l’ha lliurat a l’esmentada gerència. 

 
6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 

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

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

BV-5001 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que 
garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i 
lleure, mitjançant l’execució de les obres d’Itinerari de vianants a la carretera BV-
5001 entre Ca l’Ametller i l’enllaç amb la BP-5002. TM Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès. 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i l’Ajuntament de 

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

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis (6) 

mesos. 
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 408.946,22 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 319.807,19 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient;  
 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montornès del Vallès per 
un import de 28.562,34 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient;  
 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per un 
import de 60.576,69 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

12. Si bé, segons la minuta del conveni, els Ajuntaments de Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès han 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 als ajuntaments per tal que ingressin la 
part que els correspon. 
 
Els ajuntaments procediran a l’ingrés de l’import que finalment els correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop els sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per 
tal que facin l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en 
els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès 
relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès 
del Vallès i Vilanova del Vallès”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni 
que es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT  DE MONTORNÈS DEL 

VALLÈS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS RELATIU A LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5001 

ENTRE CA L'AMETLLER I L'ENLLAÇ AMB LA BP-5002. TM DE MONTORNÈS DEL 
VALLÈS I VILANOVA DEL VALLÈS. 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. José Antonio Montero Domínguez i assistit per la secretària de la 
corporació, Sra. M. Júlia Cid Barrio. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Yolanda Lorenzo García i assistida pel secretari de la corporació, 
Sr. Salvador Morera Tanyà. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-5001, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-5001, al tram comprès entre el PK 19+490 (final de les voreres de la 

urbanització de Ca l’Ametller, al carrer de les Moreres) i el PK 19+820, en el pas de 
vianants a la rotonda d’intersecció de la carretera amb la BP-5002, presenta una secció 
de carretera sense voral i sense espai als marges per al pas de vianants. Actualment el 
trànsit de persones a peu i/o en bicicleta entre els dos municipis es realitza 
majoritàriament pel marge de la carretera BV-5001, amb el conseqüent perill que 
comporta per a la seguretat vial de tots els usuaris (vianants, bicicletes i vehicles). 

 
3. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-5001 

mitjançant l’ampliació del voral i disposant un vial 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. Aquest itinerari dona continuïtat a l’itinerari 
existent entre el nucli urbà de Montornès i Ca l’Ametller i connecta amb les voreres 
existents a Vilanova del Vallès. 

 
4. El projecte es redacta a petició dels ajuntaments de Montornès del Vallès i Vilanova del 

Vallès, beneficiaris de l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès del Vallès i Vilanova 
del Vallès”, per un import total de 408.946,22 EUR (IVA inclòs), i l’ha lliurat a l’esmentada 
gerència. 

 
6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

5001 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la 
seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant 
l’execució de les obres d’ Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre Ca l’Ametller i 
l’enllaç amb la BP-5002. TM Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i l’Ajuntament de 

Vilanova del Vallès, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les 
referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva 
execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions 
per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i 
explotació, una vegada hagin estat executades. 
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9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i l’Ajuntament de Vilanova del 
Vallès, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-
5002. TM de Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès”, 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 408.946,22 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès.   
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera 

BV-5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 408.946,22 EUR (IVA inclòs), dels quals 
319.807,19 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/61100 de l’exercici 
2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient;  
 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Montornès del Vallès per un 
import de 28.562,34 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient;  
 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per un import 
de 60.576,69 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient 
 

- La part que li correspon cofinançar als Ajuntaments 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 als Ajuntaments de Montornès del Vallès i Vilanova del 
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Vallès, 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 de les obres, 

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 
forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells terrenys de titularitat 
privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) de conformitat amb la 
relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat definitivament. 
 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 

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

urbanitzable. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada de la BV-5001. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 28.562,34 EUR. 
 
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 administracions implicades proporcionalment. 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès 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.  
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
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L’Ajuntament de Montornès del Vallès conservarà tots els elements d’urbanització que 
estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació 
d’aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes i tanques de l’itinerari 
- Calçada, senyalització horitzontal i vertical i mesures de seguretat viària en vials 

municipals. 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès conservarà tots els elements d’urbanització dins del 
seu terme municipal que es detallen a continuació: 
 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Instal·lacions semafòriques. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
- Canalització de xarxa per a telecomunicacions. 
 
Que l’Ajuntament de Montornès del Vallès quant als terrenys de titularitat pública municipal i 
de qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats és durà terme 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’escaigués, per un canvi d’afectació o de titularitat 
demanial. 
 
TM. MONTORNÈS DEL VALLÈS 
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401,80 
 

98,15 
 

SUNC 

 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès 
 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 60.576,69 EUR. 
 
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 administracions implicades proporcionalment. 
 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès 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 
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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.  
 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova del Vallès quant als terrenys de titularitat pública municipal i 
de qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats és durà terme 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’escaigués, per un canvi d’afectació o de titularitat 
demanial. 
 
TM. VILANOVA DEL VALLÈS 
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112,97   SUD 

 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin 
en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ aquests 
elements: 

 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes i tanques de l’itinerari 
- Calçada, senyalització horitzontal i vertical i mesures de seguretat viària en vials 

municipals. 
 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu 
terme municipal que es detallen a continuació: 
 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Instal·lacions semafòriques. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
- Canalització de xarxa per a telecomunicacions. 
 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
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Cinquè.- 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 dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els pactes anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes en el conveni per a 
cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
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Desè.- 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. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació, un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Montornès del Vallès i un altre representant tècnic de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Dotzè.- 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 Montornès del Vallès: José Antonio Montero Domínguez, Alcalde-
president de l’Ajuntament; M. Júlia Cid Barrio, secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès: Yolanda Lorenzo García, Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; 
Salvador Morera Tanyà, secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès i a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, als efectes del seu coneixement i 
posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del que disposa 
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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.” 
 

6.- 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 Lluçà, relatiu a les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millores de 
revolts a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, per un 
import total d’1.000.252,54 €, dels quals en corresponen 989.549,84 € (IVA inclòs) 
a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2018/13457).- 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-4342, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 

2. La carretera BV-4342, al seu tram entre Sant Martí d’Albars i Lluçà, constitueix l'eix 
principal de comunicació que connecta ambdós nuclis amb la xarxa comarcal i 
xarxa bàsica de carreteres. 

 

3. La carretera té un traçat força estret, amb amples mínims de 4.00 m i màxims de 
4.90 m, amb trànsit habitual de vehicles pesants que necessiten ocupar més de la 
meitat de la seva calçada, creant inseguretat en els creuaments amb altres vehicles. 

 

4. Els principals objectius d’aquesta actuació són: Millorar de manera general el traçat, 
suavitzant les transicions de trams rectes amb trams de corbes i unificant el seu eix 
per garantir una major continuïtat durant el recorregut. Millorar les corbes més 
tancades, dotant-les d’un radi i un sobreample adequats. Millora de la comoditat de 
conducció per millor llegibilitat de la carretera. Millorar el drenatge superficial amb 
noves cunetes i ampliació i prolongació d’obres de fàbrica. Millorar la seguretat 
viària amb barreres de seguretat. 

 

5. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local 
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de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per a 
portar-les a terme en els propers anys. 

 

6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Eixamplament i millores de 
revolts a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, aprovat 
definitivament per acord de Junta de Govern de data 11 de novembre de 2021 (AJG 
683-2021).  

 

Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 
contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. Per aquest motiu 
s’han revisat els preus del projecte i s’han actualitzat a preu de mercat. 
 

En conseqüència, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures s’ha redactat el projecte modificat de referència per un import total 
de 1.000.252,54 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. Aquest 
projecte es va aprovar en Junta de Govern de 27 d’octubre de 2022.  

 

7. 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.  

 

8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 
BV-4342 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució 
de les obres d’eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase2. 
TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà. 

 

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

 

10. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc (5) 
mesos. 

 

11. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
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12. Es valora l’import de l’actuació en un total de 1.000.252,54 EUR (IVA inclòs), dels 

quals: 
 
o 989.549,84 EUR IVA inclòs corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 

assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61103 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient;  

 
o la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Lluçà per un import de 

10.702,70 EUR, 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. 

 
13. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Lluçà 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.  
 

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

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

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

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

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
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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 
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 Lluçà relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase2. 
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TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, 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 LLUÇÀ RELATIU A LES 

OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “EIXAMPLAMENT I MILLORES DE REVOLTS A 
LA CARRETERA BV-4342. FASE2. TTMM SANT MARTÍ D’ALBARS I LLUÇÀ” 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada 
per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel 
secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-
2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE LLUÇÀ representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, Sra. 
Glòria Colom Puigbò, i assistida per la secretària de la corporació Sra. Cristina Torrents 
Estorch. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-4342, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-4342, al seu tram entre Sant Martí d’Albars i Lluçà, constitueix l'eix 

principal de comunicació que connecta ambdós nuclis amb la xarxa comarcal i xarxa 
bàsica de carreteres. 

 
3. La carretera té un traçat força estret, amb amples mínims de 4.00 m i màxims de 

4.90 m, amb trànsit habitual de vehicles pesants que necessiten ocupar més de la 
meitat de la seva calçada, creant inseguretat en els creuaments amb altres vehicles. 

 
4. Els principals objectius d’aquesta actuació són: Millorar de manera general el traçat, 

suavitzant les transicions de trams rectes amb trams de corbes i unificant els seu eix 
per garantir una major continuïtat durant el recorregut. Millorar les corbes més 
tancades, dotant-les d’un radi i un sobreample adequats. Millora de la comoditat de 
conducció per millor llegibilitat de la carretera. Millorar el drenatge superficial amb 
noves cunetes i ampliació i prolongació d’obres de fàbrica. Millorar la seguretat viària 
amb barreres de seguretat. 
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5. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de 
carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es 
considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de 
carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i 
millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme 
en els propers anys. 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Eixamplament i millores de 
revolts a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, aprovat 
definitivament per acord de Junta de Govern de data 11 de novembre de 2021 (AJG 
683-2021).  
 
Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 
contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. Per aquest motiu s’han 
revisat els preus del projecte i s’han actualitzat a preu de mercat. 
 
En conseqüència, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
s’ha redactat el projecte modificat de referència per un import total de 1.000.252,54 
EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. Aquest projecte s’aprova en 
Junta de Govern de 27 d’octubre de 2022.   
 

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

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

4342 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució de les 
obres d’eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant 
Martí d’Albars i Lluçà. 

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

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de Lluçà, per 
executar les obres del projecte constructiu modificat “Eixamplament i millores de revolts a 
la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, així com la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.000.252,54 € IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Lluçà. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu de “Eixamplament i millores de revolts 

a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 
1.000.252,54 EUR IVA inclòs, dels quals: 

 
o 989.549,84 EUR IVA inclòs corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 

assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61103 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient;  

 
o la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Lluçà per un import de 

10.702,70 EUR, 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 Lluçà, amb la certificació final de les 
obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

 
- la Diputació de Barcelona efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre 

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

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

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
 
- Bases i paviments integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 

urbanitzable. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de velocitat) 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Lluçà 
 
L’Ajuntament es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un principi, 
en l’import inicialment previst de 10.702,70 EUR. 
 
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 Lluçà 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. 
 
L’Ajuntament de Lluçà designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Lluçà conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà 
dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ aquests elements: 
 
- Bases i paviments del nou enllaç de Santa Eulàlia de Puig-oriol. 
- Senyalització i enjardinament dels parterres de l’enllaç 
 
L’Ajuntament de Lluçà conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu terme 
municipal que es detallen a continuació: 
 
- Enllumenat 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Instal·lacions semafòriques. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
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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 pactes 
anteriors. 
 

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 

Cinquè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 

Sisè.- Efectes del conveni 
 

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

Setè.- Naturalesa del conveni 
 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

Vuitè.- Incompliment 
 

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

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

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

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

- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Lluçà. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Lluçà: Glòria Colom Puigbò, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; 
Cristina Torrents Estorch, 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.)” 

(...) 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Lluçà 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.”  
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Manifest del projecte transformador “Equipaments 2030: responsables i 
educadors” i el Protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030: responsables i educadors (Exp. núm. 2022/0027047).- 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 Diputació de Barcelona ha definit vint-i-dos projectes transformadors, que 

intenten donar resposta als reptes globals que definiran el futur de la nostra 
societat, a més d’altres de contingut sectorial, i que expressen el compromís de la 
corporació amb la localització de l’Agenda 2030. 

 
2. Un d’aquests projectes és Equipaments 2030, responsables i educadors, liderat 

per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, el qual té com a finalitat promoure que els 
6.118 equipaments i espais municipals educatius, esportius i de joventut de la 
província de Barcelona o altres que s’incorporin, puguin arribar a ser edificis i 
instal·lacions inclusius, igualitaris, referents educadors dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i els principis de l’Agenda 2030, i fer partícips 
els usuaris de les seves iniciatives.  
 
S’entén l’equipament 2030 com el conjunt format per l’espai construït que el conté, 
les activitats i els usos que conformen el seu programa, la comunitat d’usuaris que 
reben i a qui ofereix el servei, l’entorn en el qual s’integra, la xarxa de la qual forma 
part i l’Administració que el gestiona.  
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Són equipaments responsables perquè integren criteris de sostenibilitat en els 
vessants ambiental, social i econòmic. 
 
Són equipaments educadors perquè transmeten els valors de compromís i 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica entre les persones, i promouen la seva 
participació activa en iniciatives orientades a la incorporació d’aquests valors. 
 

3. Cada equipament acabarà redefinit com a referent en responsabilitat ambiental i 
com a referent educador per a la ciutadania, els barris i la ciutat d’acord amb els 
principis fonamentals de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS). Per aquesta raó, és cabdal que s’implementin mesures de 
transformació per assolir equipaments participatius, accessibles, igualitaris i 
sostenibles. 

 
En aquest procés i durant el present Mandat, l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona ha donat suport econòmic a 297 ens locals i ha previst 
reconeixement amb una distinció en diverses fases, que valora la gestió 
responsable i educadora dels equipaments participants. En concret, els suports 
econòmics han estat vehiculats mitjançant els següents instruments: 
 

 Pla de Xoc d’Equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI, aprovat 
per acord de la Junta de Govern núm. 106, en sessió de 25 de març de 2021. 

 

 Recurs econòmic Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i 
equipaments per a l’estimulació sensorial, aprovat per decret del president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, núm. 11937, de 29 d’octubre de 
2021. 

 

 Programa sectorial d’Equipaments responsables i educadors 2030, aprovat per 
acord de la Junta de Govern núm. 110, en sessió de 10 de març de 2022. 

 
4. Atès que és d’interès de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut disposar d’un 

Manifest d’adhesió al projecte transformador Equipaments 2030: responsables i 
educadors, que defineixi conceptualment la finalitat del projecte, i en virtut del qual 
els ens locals es comprometin a implementar mesures transformadores fins a l’any 
2030, a través de la seva adhesió es proposa la seva aprovació, que inclou el 
document d’adhesió al projecte transformador. 
 

5. Així mateix, és d’interès de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut promoure una 
xarxa de municipis dels Equipaments 2030, responsables i educadors per 
reconèixer i fer valer la voluntat política i tècnica dels ens locals de la província de 
Barcelona, en la línia dels ODS, orientada a fer que els equipaments públics siguin 
espais participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles. A aquest efecte, es 
proposa l’aprovació del Protocol general d’adhesió a la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030, responsables i educadors, que estableixi el marc general i els 
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principis que regiran la Xarxa i que serà l’instrument de referència que reguli les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que s’hi adhereixin. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.4.k.1 de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, 
de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, i modificada pel Decret 
núm. 6212/22, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022. 
 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Manifest del projecte transformador Equipaments 2030: 
responsables i educadors, d’acord amb el text literal següent: 

 
MANIFEST DEL PROJECTE TRANSFORMADOR 

“EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS” 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Al llarg dels darrers 40 anys de vida democràtica, els ens locals hem construït una xarxa 
d’equipaments públics per prestar serveis a la ciutadania i millorar i desenvolupar el 
benestar social, la cohesió comunitària i la cultura participativa i democràtica.  
 
Els equipaments públics municipals són claus i referents de proximitat de les diferents 
polítiques locals, ja que ajuden a estructurar el sentit de comunitat i d’espai públic compartit. 
Alhora, els equipaments públics municipals configuren una xarxa de servei i de consciència 
de ciutadania que s’ha anat adaptant i ha anat responent a les noves necessitats emergents 
d’una societat en evolució constant. 
 
Durant aquest mandat 2020-2023, la Diputació de Barcelona porta a terme més d’una 
vintena de projectes transformadors per tal de complir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l’Agenda 2030 mitjançant noves metodologies i iniciatives d’actuació local que 
responguin als reptes globals que definiran el futur de la nostra societat. 
 
El projecte “EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS” és un d’aquests 
projectes transformadors que desenvolupa l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la 
Diputació de Barcelona i té l’ambició estratègica de resignificar i transformar els 
equipaments i espais municipals en una doble dimensió: 
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a) La projecció dels edificis i els espais municipals educatius, esportius i juvenils com a 
referents educadors en els valors i els principis d’inclusió, diversitat, no-discriminació, 
interculturalitat, equitat de gènere, igualtat de drets, participació democràtica i ciutadania 
activa. 
 
b) La modernització arquitectònica i de sostenibilitat energètica dels edificis i les 
instal·lacions per tal que esdevinguin referents públics de responsabilitat mediambiental. 
 
Per tant, en una primera fase, la finalitat del projecte “EQUIPAMENTS 2030: 
RESPONSABLES I EDUCADORS” és adequar i complir els PILARS següents, que han de 
ser perceptibles per la ciutadania: 
 

 PARTICIPATIU 
 
Equipament que fomenta la ciutadania activa i la participació en la seva gestió i 
governança per tal d’arrelar un sentit democràtic de comunitat i de responsabilitat cívica. 
Equipament que forma part d’una xarxa de benestar ciutadana, que escolta a les 
persones usuàries i les seves demandes i es relaciona activament amb la comunitat i 
amb altres equipaments del seu entorn. 

 

 ACCESSIBLE 
 
Equipament que garanteix l’accés universal i equitatiu a tota la ciutadania sense 
cap mena de discriminació o barrera, tant si és per raons econòmiques com per raó 
de gènere, edat, nacionalitat, color, llengua, discapacitat, orientació sexual, religió, etc. 
Equipament que és inclusiu i equitatiu perquè ha corregit  els desequilibris, la 
discriminació i la infrarepresentació de certs col·lectius no usuaris, i promou un ús 
ciutadà que és plural i representatiu del barri/ciutat sense deixar ningú fora ni enrere. 

 

 IGUALITARI 
 
Equipament que garanteix i promou la igualtat i dignitat de totes les persones, que 
és un espai lliure de masclisme i de tota mena d’abús, discriminació o violències i que 
fomenta la trobada i la bona convivència intergeneracional i intercultural entre el veïnat. 
Equipament educador en la plena igualtat ciutadana des de la diversitat i els valors cívics 
i democràtics. 

 

 SOSTENIBLE 
 
Equipament sostenible i ambientalment responsable, compromès en la lluita 
contra el canvi climàtic, amb l’eficiència energètica i l’economia circular. 
Equipament en transició cap a la descarbonització i que és referent educador de la 
sostenibilitat i dels ODS de l’Agenda 2030 entre les persones usuàries i el veïnat del 
barri/ciutat. Impulsa la consciència ecològica a partir de l’acció educadora i la difusió 
d’hàbits i valors pel que fa a la sostenibilitat. 
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Adhesió 
 
 

Ajuntament de / EMD de 
 
 
 
 

al Manifest del projecte transformador «EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I 
EDUCADORS» de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon. APROVAR el Protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030, responsables i educadors, d’acord amb el text següent: 

 
PROTOCOL GENERAL DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS DELS 
EQUIPAMENTS 2030, RESPONSABLES I EDUCADORS 
 
1. Preàmbul  
 
Al llarg dels darrers quaranta anys de vida democràtica, els ens locals han construït una 
xarxa d’equipaments públics per prestar serveis a la ciutadania i millorar i desenvolupar el 
benestar social, la cohesió comunitària i la cultura participativa i democràtica.  
 
Els equipaments públics municipals són essencials i referents de proximitat de les diferents 
polítiques locals, i ajuden a estructurar el sentit de comunitat i d’espai públic compartit. 
Alhora, els equipaments públics municipals configuren una xarxa de servei i de consciència 
de ciutadania que s’ha anat adaptant i respon a les noves necessitats emergents d’una 
societat en constant evolució.   
 
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat un conjunt de projectes transformadors en el 
mandat 2020-2023 que tenen per objectiu proporcionar respostes en forma de polítiques 
públiques als reptes socials globals en àmbits com la inclusió social i la sostenibilitat urbana, 
econòmica i mediambiental, i que volen obrir noves perspectives en l’abordatge dels reptes 
socials. 
 
El projecte Equipaments 2030, responsables i educadors és un d’aquests projectes 
transformadors i té l’ambició estratègica de resignificar i transformar els equipaments i 
espais municipals en una dimensió doble:  
 

a) La projecció dels edificis i espais municipals educatius, esportius i juvenils com a 
referents educadors en els valors i principis de la inclusió, la diversitat, la no-
discriminació, la interculturalitat, l’equitat de gènere, la igualtat de drets, la participació 
democràtica i la ciutadania activa.  

 
b) La modernització arquitectònica i de sostenibilitat energètica dels edificis i les 

instal·lacions per ser referents públics de responsabilitat mediambiental. 
 

La Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure una xarxa de municipis dels 
Equipaments 2030 responsables i educadors per reconèixer i fer valer la voluntat política i 
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tècnica dels ens locals orientada a fer que els equipaments públics siguin espais 
participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles.  
 

2. Objecte del Protocol 
 
Aquest Protocol té per objecte formalitzar la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 
responsables i educadors, i establir-ne el marc general, així com els principis que han de 
regir-la. Alhora és l’instrument de referència que ha de regular les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals de la província de Barcelona que en formin part, a 
excepció de la ciutat de Barcelona. 
 
3. La Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i educadors 
 
La Xarxa de Municipis dels “Equipaments 2030: responsables i educadors” és una 
agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per la Diputació de 
Barcelona i tots els ens locals de la província de Barcelona que hagin sol·licitat suport, 
durant el present mandat, a través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per 
desenvolupar accions, serveis i programes en l’àmbit dels equipaments responsables i que 
els hagi estat concedit. Així mateix, podran ser membres de la Xarxa els ens locals que 
desenvolupin accions, serveis i programes en l’àmbit dels equipaments responsables i que 
ho sol·licitin expressament, malgrat que encara no hagin estat beneficiaris d’algun suport del 
Catàleg de serveis amb el mateix objecte. 
 
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi iniciatives dels ens locals per fer que els equipaments públics siguin 
espais participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles. 
 
4. Línies d’actuació  
 
Es plantegen les línies d’actuació següents: 
 

 Promoure que els equipaments i espais municipals, educatius, esportius i de joventut 
esdevinguin edificis i instal·lacions participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles.  
 
Participatiu: equipament que fomenta la ciutadania activa i la participació en la seva 
gestió i governança per tal d’arrelar un sentit democràtic de comunitat i de responsabilitat 
cívica. Equipament que forma part d’una xarxa de benestar ciutadana, que escolta els 
seus usuaris i les seves demandes, i es relaciona activament amb les entitats i altres 
equipaments del seu entorn. 
 
Accessible: equipament que garanteix l’accés universal i equitatiu a tota la ciutadania 
sense cap mena de discriminació o barrera, sigui per raons econòmiques, de gènere, 
edat, nacionalitat, color, llengua, discapacitat, orientació sexual, religió, etc. Equipament 
que és inclusiu i equitatiu perquè ha corregit els desequilibris i la infrarepresentació de 
certs col·lectius no usuaris, promovent un ús ciutadà que sigui plural i representatiu del 
barri o ciutat sense deixar ningú fora ni enrere. 
 
Igualitari: equipament que garanteix i promou la igualtat i dignitat de totes les persones, 
que és un espai lliure de masclisme i de tota mena d’abús, discriminació o violències i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

que fomenta la trobada i la bona convivència intergeneracional i intercultural entre veïns. 
Equipament educador en la plena igualtat ciutadana des de la diversitat i els valors cívics 
i democràtics. 
 
Sostenible: equipament sostenible i ambientalment responsable, compromès amb la 
lluita contra el canvi climàtic, i amb l’eficiència energètica i l’economia circular. 
Equipament en transició cap a la descarbonització i que és referent educador de la 
sostenibilitat i dels ODS de l’Agenda 2030 entre els usuaris i veïns del barri o ciutat. 
Equipament que impulsa la consciència ecològica a partir de l’educació i la difusió 
d’hàbits i valors en sostenibilitat. 
 

 Facilitar un entorn que afavoreixi l’intercanvi d’informació i bones pràctiques i que propiciï 
la generació i l’intercanvi de coneixement entre els membres. 
 
Aquestes línies d’actuació es poden ampliar amb altres línies, segons les necessitats que 
siguin definides pels membres de la Xarxa. 
 

5. Requisits de participació 
 
Poden ser membres de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i 
educadors tots els ens locals que desenvolupin accions, serveis i programes que tinguin per 
objectiu fer que els espais públics siguin espais participatius, accessibles, igualitaris i 
sostenibles.  
 
6. Procediment d’adhesió i pèrdua de la condició de membre 
 
Esdevindran membres de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i 
educadors de forma automàtica els ens locals que hagin estat beneficiaris d’un suport a 
través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, dels diferents recursos de l’Àrea 
Educació, Esports i Joventut, per desenvolupar accions, serveis i programes per fer uns 
espais públics que fomentin la participació, l’accessibilitat, la igualtat i la sostenibilitat.  
 
Avui dia són membres de la Xarxa els 297 ens locals que figuren a l’annex I i s’entendrà 
l’acceptació tàcita d’aquesta participació si en el termini d’un mes des de la publicació 
d’aquest Protocol l’ens local no manifesta el contrari.  
 
També esdevindran membres de la Xarxa els ens locals que desenvolupin accions, serveis i 
programes en l’àmbit dels equipaments responsables i que presentin la sol·licitud d’adhesió, 
malgrat que encara no hagin estat beneficiaris d’algun suport del Catàleg de serveis amb el 
mateix objecte. En aquests casos, per a l’adhesió cal que l’òrgan competent de l’ens local 
aprovi la sol·licitud que s’inclou en aquest Protocol com a annex II i que la tramiti 
electrònicament a través de de la plataforma EACAT. 
 
La presentació de la sol·licitud implica acceptar les condicions definides en el Protocol i 
assumir els compromisos derivats de la seva condició de membre. 
 
La Diputació de Barcelona, en cas que l’ens local sol·licitant compleixi les condicions per ser 
membre de la Xarxa, n’aprovarà l’adhesió.  
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La Diputació de Barcelona actualitzarà anualment la llista dels ens locals que ostentin la 
condició de membres de la Xarxa de municipis dels Equipaments 2030 responsables i 
educadors. 
 
La condició de membre es perd: 
 

 Per decisió pròpia de l’ens local, mitjançant l’adopció de la resolució corresponent de 
l’òrgan competent, degudament notificada a la Diputació de Barcelona. 

 Per haver cessat les condicions exigibles per ser membre de la Xarxa o per 
l’incompliment dels compromisos establerts en aquest Protocol. 

 
7. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents:  
 

 Coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de la Xarxa de Municipis 
dels Equipaments 2030 responsables i educadors. 

 Establir la metodologia de progrés per aconseguir que els equipaments dels ens locals 
de la província esdevinguin “Equipaments 2030: responsables i educadors” definida en 
tres fases: Fase 1 “Ens local compromès”; Fase 2 “Equipament actiu” i Fase 3 
“Equipament 2030”. 

 Confeccionar un pla de treball, de caràcter anual, d’acord amb les línies d’actuació de la 
Xarxa. 

 Organitzar trobades periòdiques entre els membres de la Xarxa i promoure la participació 
de tots els seus membres. 

 Establir mecanismes per facilitar l’accés dels membres de la Xarxa als recursos 
econòmics, tècnics, materials i formatius que l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut posi a 
disposició dels ens locals en matèria d’equipaments responsables i educadors.  

 Atorgar el distintiu del projecte transformador als ens locals que estan en la Fase 1 
d’execució de les línies d’actuació (relacionats en l’Annex 1), i posteriorment als 
respectius equipaments que compleixen els criteris establerts en la Fase 2 durant el 
desenvolupament del Pla de mesures i al final del procés, aconseguida la Fase 3.  

 

8. Compromisos dels ens locals adherits 
 
Els ens locals adherits assumeixen els compromisos següents:  
 

 Participar en els espais d’intercanvi i altres activitats programades que s’organitzin en el 
marc de la Xarxa. 

 Informar sobre la persona que actuï en representació de l’ens local davant de la Xarxa 
com a referent o tècnic.  

 Facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària per al 
desenvolupament de les actuacions pròpies de la Xarxa. 

 
9. Funcionament  
 
La Diputació de Barcelona, representada per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
assumeix la coordinació, planificació, organització, dinamització i seguiment de les 
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actuacions de la Xarxa, tasca que desenvoluparà una secretaria tècnica creada a aquest 
efecte. 
 
Les actuacions de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i educadors 
es recolliran en un pla de treball, en línia amb els objectius de la xarxa. 
 
Periòdicament, es convocarà tots els membres de la Xarxa a una trobada, en el marc de la 
qual es presentarà el pla de treball.  
 
10. Modificació del Protocol 
 
La Diputació de Barcelona podrà modificar aquest Protocol i actualitzar-lo per adaptar-lo a 
les necessitats del moment. Les modificacions seran publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
11. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir el Reglament 
europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, en tots els tractaments de 
dades personals fets a l’empara d’aquest Protocol. 
 
12. Vigència i causes d’extinció de la Xarxa 
 
Aquest Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
La Xarxa tindrà una durada indefinida, determinada per l’acompliment de les finalitats 
recollides en aquest Protocol, i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les 
causes següents: 
 

 Per acord de la Diputació de Barcelona. 

 Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius. 

 Per qualsevol altra circumstància legal. 
 
L’acord d’extinció de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i 
educadors s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
13. Propietat intel·lectual 
 
Les obres i activitats que duguin a terme els participants de la Xarxa han de ser de la seva 
autoria. Els drets d’explotació ho seran en exclusiva, en qualsevol país del món i sota 
qualsevol format (en especial comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, 
incloent-hi en tot cas la traducció i la subtitulació o el doblatge a qualsevol idioma) i amb 
caràcter indefinit.  
 
Les obres i activitats que, a instància d’un ens local, s’aportin per part dels col·laboradors es 
regiran pel règim jurídic que, sobre això, hagin acordat entre ambdós.  
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14. Règim jurídic i jurisdicció competent  
 
En tot el que no disposa aquest Protocol, s’ha d’aplicar el que estableix la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de 
l’ordenament de règim local aplicable, especialment la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 
octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Els membres es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas 
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona.  

 

Tercer. APROVAR l’Annex I del Protocol general de constitució de la Xarxa de 
Municipis dels “Equipaments 2030: responsables i educadors”, corresponent a la 
relació d’ens locals que són membres de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 
2030, responsables i educadors.  
 
Quart. APROVAR l’Annex II del Protocol general de constitució de la Xarxa de 
Municipis dels “Equipaments 2030: responsables i educadors”, corresponent al model 
de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030 responsables i 
educador, per aquells ens locals no inclosos en l’Annex I. 
 
Cinquè. APROVAR l’Annex III, corresponent al model de document d’adhesió al 
Manifest del projecte transformador “Equipaments 2030: responsables i educadors” 
que s’haurà de de retornar a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
degudament emplenat i signat electrònicament per l’alcalde/ssa o president/a, 
mitjançant la plataforma EACAT. 
 
Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la Seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.  
 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens locals relacionats a l’Annex I. 
 

ANNEX I, DEL PROTOCOL GENERAL DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS 
DELS EQUIPAMENTS 2030, RESPONSABLES I EDUCADORS. 
 
ENS LOCALS MEMBRES DE LA XARXA DE MUNICIPIS DELS EQUIPAMENTS 2030, 
RESPONSABLES I EDUCADORS 
 

 Ajuntament d'Abrera 

 Ajuntament d'Aguilar de Segarra 

 Ajuntament d'Aiguafreda 

 Ajuntament d'Alella 
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 Ajuntament d'Alpens 

 Ajuntament d'Arenys de Mar 

 Ajuntament d'Arenys de Munt 

 Ajuntament d'Argentona 

 Ajuntament d'Artés 

 Ajuntament d'Avià 

 Ajuntament d'Avinyó 

 Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 

 Ajuntament de Badalona 

 Ajuntament de Badia del Vallès 

 Ajuntament de Bagà 

 Ajuntament de Balenyà 

 Ajuntament de Balsareny 

 Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Ajuntament de Begues 

 Ajuntament de Bellprat 

 Ajuntament de Berga 

 Ajuntament de Bigues i Riells 

 Ajuntament de Borredà 

 Ajuntament de Cabrera d'Anoia 

 Ajuntament de Cabrera de Mar 

 Ajuntament de Cabrils 

 Ajuntament de Calaf 

 Ajuntament de Calders 

 Ajuntament de Caldes de Montbui 

 Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 Ajuntament de Calella 

 Ajuntament de Calldetenes 

 Ajuntament de Callús 

 Ajuntament de Campins 

 Ajuntament de Canet de Mar 

 Ajuntament de Canovelles 

 Ajuntament de Cànoves i Samalús 

 Ajuntament de Canyelles 

 Ajuntament de Capellades 

 Ajuntament de Cardedeu 

 Ajuntament de Cardona 

 Ajuntament de Carme 

 Ajuntament de Casserres 

 Ajuntament de Castell de l'Areny 

 Ajuntament de Castellar de n'Hug 

 Ajuntament de Castellar del Vallès 

 Ajuntament de Castellbell i el Vilar 

 Ajuntament de Castellbisbal 

 Ajuntament de Castellcir 

 Ajuntament de Castelldefels 

 Ajuntament de Castellet i la Gornal 
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 Ajuntament de Castellfollit de Riubregós 

 Ajuntament de Castellfollit del Boix 

 Ajuntament de Castellgalí 

 Ajuntament de Castellnou de Bages 

 Ajuntament de Castellolí 

 Ajuntament de Castellterçol 

 Ajuntament de Castellví de la Marca 

 Ajuntament de Castellví de Rosanes 

 Ajuntament de Centelles 

 Ajuntament de Cercs 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 Ajuntament de Cervelló 

 Ajuntament de Collbató 

 Ajuntament de Collsuspina 

 Ajuntament de Copons 

 Ajuntament de Corbera de Llobregat 

 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 Ajuntament de Cubelles 

 Ajuntament de Dosrius 

 Ajuntament de Figaró-Montmany 

 Ajuntament de Fogars de la Selva 

 Ajuntament de Folgueroles 

 Ajuntament de Fonollosa 

 Ajuntament de Font-rubí 

 Ajuntament de Gaià 

 Ajuntament de Gallifa 

 Ajuntament de Gavà 

 Ajuntament de Gelida 

 Ajuntament de Gironella 

 Ajuntament de Gisclareny 

 Ajuntament de Granollers 

 Ajuntament de Granera 

 Ajuntament de Gualba 

 Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

 Ajuntament de Gurb 

 Ajuntament de Jorba 

 Ajuntament de la Garriga 

 Ajuntament de la Granada 

 Ajuntament de la Llacuna 

 Ajuntament de la Llagosta 

 Ajuntament de la Nou de Berguedà 

 Ajuntament de la Palma de Cervelló 

 Ajuntament de la Pobla de Claramunt 

 Ajuntament de la Pobla de Lillet 

 Ajuntament de la Roca del Vallès 

 Ajuntament de la Torre de Claramunt 

 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 
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 Ajuntament de les Cabanyes 

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 Ajuntament de les Masies de Roda 

 Ajuntament de les Masies de Voltregà 

 Ajuntament de l'Esquirol 

 Ajuntament de l'Estany 

 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 

 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 

 Ajuntament de Lliçà de Vall 

 Ajuntament de Llinars del Vallès 

 Ajuntament de Lluçà 

 Ajuntament de Malgrat de Mar 

 Ajuntament de Malla 

 Ajuntament de Manlleu 

 Ajuntament de Manresa 

 Ajuntament de Marganell 

 Ajuntament de Martorell 

 Ajuntament de Martorelles 

 Ajuntament de Masquefa 

 Ajuntament de Matadepera 

 Ajuntament de Mataró 

 Ajuntament de Mediona 

 Ajuntament de Moià 

 Ajuntament de Molins de Rei 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Ajuntament de Monistrol de Calders 

 Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

 Ajuntament de Montcada i Reixac 

 Ajuntament de Montclar 

 Ajuntament de Montesquiu 

 Ajuntament de Montgat 

 Ajuntament de Montmajor 

 Ajuntament de Montmaneu 

 Ajuntament de Montmeló 

 Ajuntament de Montornès del Vallès 

 Ajuntament de Montseny 

 Ajuntament de Muntanyola 

 Ajuntament de Mura 

 Ajuntament de Navarcles 

 Ajuntament de Navàs 

 Ajuntament de Pacs del Penedès 

 Ajuntament de Palafolls 

 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

 Ajuntament de Pallejà 

 Ajuntament de Parets del Vallès 

 Ajuntament de Perafita 

 Ajuntament de Piera 
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 Ajuntament de Pineda de Mar 

 Ajuntament de Polinyà 

 Ajuntament de Pontons 

 Ajuntament de Prats de Lluçanès 

 Ajuntament de Premià de Dalt 

 Ajuntament de Premià de Mar 

 Ajuntament de Puigdàlber 

 Ajuntament de Puig-reig 

 Ajuntament de Pujalt 

 Ajuntament de Rellinars 

 Ajuntament de Ripollet 

 Ajuntament de Roda de Ter 

 Ajuntament de Rubí 

 Ajuntament de Rupit i Pruit 

 Ajuntament de Sabadell 

 Ajuntament de Sagàs 

 Ajuntament de Saldes 

 Ajuntament de Sallent 

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

 Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès 

 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 

 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 

 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 

 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 

 Ajuntament de Sant Celoni 

 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 

 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 

 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 

 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 

 Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

 Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 

 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 

 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 

 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

 Ajuntament de Sant Joan Despí 

 Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola 

 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 Ajuntament de Sant Just Desvern 

 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 

 Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
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 Ajuntament de Sant Martí d'Albars 

 Ajuntament de Sant Martí de Centelles 

 Ajuntament de Sant Martí de Tous 

 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 

 Ajuntament de Sant Mateu de Bages 

 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

 Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

 Ajuntament de Sant Pol de Mar 

 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 

 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 

 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 

 Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 

 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 

 Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 

 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Ajuntament de Santa Fe del Penedès 

 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 

 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

 Ajuntament de Santa Maria de Besora 

 Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 

 Ajuntament de Santa Maria de Merlès 

 Ajuntament de Santa Maria de Miralles 

 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

 Ajuntament de Santa Maria d'Oló 

 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

 Ajuntament de Santa Susanna 

 Ajuntament de Santpedor 

 Ajuntament de Sentmenat 

 Ajuntament de Seva 

 Ajuntament de Sitges 

 Ajuntament de Sobremunt 

 Ajuntament de Sora 

 Ajuntament de Subirats 

 Ajuntament de Súria 

 Ajuntament de Tagamanent 

 Ajuntament de Talamanca 
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 Ajuntament de Taradell 

 Ajuntament de Tavèrnoles 

 Ajuntament de Tavertet 

 Ajuntament de Teià 

 Ajuntament de Terrassa 

 Ajuntament de Tiana 

 Ajuntament de Tona 

 Ajuntament de Tordera 

 Ajuntament de Torelló 

 Ajuntament de Torrelavit 

 Ajuntament de Torrelles de Foix 

 Ajuntament de Torrelles de Llobregat 

 Ajuntament de Vacarisses 

 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 

 Ajuntament de Vallcebre 

 Ajuntament de Vallgorguina 

 Ajuntament de Vallirana 

 Ajuntament de Vallromanes 

 Ajuntament de Veciana 

 Ajuntament de Vic 

 Ajuntament de Vilada 

 Ajuntament de Viladecans 

 Ajuntament de Viladecavalls 

 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 Ajuntament de Vilalba Sasserra 

 Ajuntament de Vilanova de Sau 

 Ajuntament de Vilanova del Camí 

 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Ajuntament de Vilassar de Dalt 

 Ajuntament de Vilassar de Mar 

 Ajuntament de Vilobí del Penedès 

 Ajuntament del Bruc 

 Ajuntament del Brull 

 Ajuntament del Masnou 

 Ajuntament del Papiol 

 Ajuntament del Pla del Penedès 

 Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 

 Ajuntament del Prat de Llobregat 

 Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

 Ajuntament dels Prats de Rei 

 Ajuntament d'Esparreguera 

 Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 

 Ajuntament d'Igualada 

 Ajuntament d'Òdena 

 Ajuntament d'Olèrdola 

 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 
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 Ajuntament d'Olesa de Montserrat 

 Ajuntament d'Olivella 

 Ajuntament d'Olost 

 Ajuntament d'Olvan 

 Ajuntament d'Orís 

 Ajuntament d'Oristà 

 Ajuntament d'Òrrius 

 Ajuntament d'Ullastrell 

 Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 

 Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà 

 Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 

 
ANNEX II DEL PROTOCOL GENERAL DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS 
DELS EQUIPAMENTS 2030, RESPONSABLES I EDUCADORS 
 

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS DELS EQUIPAMENTS 2030, 
RESPONSABLES I EDUCADORS 
 
............(nom i cognoms)........................, com a alcalde/essa o secretari/ària del 
.....................(nom  entitat)...................., us comunico que: 
 
 
(Nom de l’òrgan competent) ......................... ha aprovat en data................la sol·licitud 
d’adhesió a la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030, responsables i educadors, que 
implica l’acceptació del contingut del Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030, responsables i educadors publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona .....(número i data)...., amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. 
 
S’adjunta el certificat del secretari/ària en què es reprodueix l’acord de l’òrgan competent de 
l’ens. 
 
I perquè així consti, ........................, com a alcalde/essa o secretari/ària signo aquesta 
sol·licitud. 
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ANNEX III, MODEL DE DOCUMENT D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PROJECTE 
TRANSFORMADOR EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 


