
 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DICTAMEN 
 

Modificar la dotació del recurs econòmic “Agències d’energia” inclòs en la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 

2020-2023, i incrementar l’autorització de la despesa corresponent en 300.000,00 
euros (exp. núm. 2021/0022828) 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’acord núm. 12/21, de 

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

 
2. Tanmateix, el Catàleg de serveis 2021-2023 ofereix recursos que s’associen a totes 

o alguna de les anualitats compreses, i cada convocatòria, en el moment de la seva 
aprovació, ha d’establir el seu règim específic. 

 
3. A aquest efecte, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre 

de 2021, va aprovar la convocatòria i el règim regulador 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 (AP 226/2021). 

 
4. Per acords de Junta de Govern de 24 de febrer de 2022, número 73/22, i de 10 de 

març de 2022, número 111/22, es van aprovar quanties addicionals a la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 per imports, respectivament, de 270.000,00 euros i de 3.336.850,00 
euros, establint-se, en conseqüència, que la quantia total màxima a aplicar als 
recursos econòmics de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 és de 116.576.449,93 euros, d’acord amb el 
detall, per tipologia de recurs i anualitat, següent: 

 

 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Import 2024 
(EUR) 

Ajuts econòmics en 
règim de concurrència 

competitiva 
50.322.094,93 40.668.156,93 9.578.938,00 75.000,00 

Ajuts econòmics en 
règim de concessió 

directa amb concurrència 
4.900.600,00 3.893.271,00 1.007.329,00  

Fons de prestació 61.353.755,00 58.449.030,00 2.904.725,00  

 116.576.449,93 103.010.457,93 13.490.992,00 75.000,00 
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5. L’Annex 1 del citat dictamen, que en formava part d’acord amb l’apartat primer de 
la part dispositiva, contenia els recursos de la convocatòria, entre ells el recurs de 
tipus ajut econòmic en règim de concurrència competitiva ”Agències d'energia”, 
gestionat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient. En la pàgina 283 de l’annex, aquest recurs es descriu 
com d’execució pluriennal 01/01/2022 a 31/12/2023. Tanmateix el dictamen 
d’aprovació de la convocatòria no va establir cap dotació per al recurs per a l’any 
2023. 

 
6. Ha estat en fase d’instrucció dels ajuts en règim de concurrència competitiva quan 

s’ha detectat l’omissió de l’import de la dotació corresponent a l’anualitat 2023 que 
mitjançant el present dictamen es vol rectificar, doncs: 

 
- Es constata de l’anterior la voluntat inequívoca de que el citat recurs tingués 

caràcter pluriennal. 
- Els ens destinataris, en fer la sol·licitud, han tingut en compte el caràcter 

pluriennal del recurs atès que confien en la informació de les fitxes que es 
publica a la seu electrònica i que no és altra que la de l’Annex 1 citat. 

- No es perjudiquen drets de tercers. 
 
7. En preveure’s compromisos de despesa futurs, 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. L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer (BOP de 16 de febrer). 

 
2. Així mateix, l’acord setè del dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 

226/2021, de 23 de desembre, va establir el que es reprodueix a continuació: 
 

Setè. ESTABLIR que, una vegada aprovat aquest acte pel Ple corporatiu, i llevat les 
modificacions en la distribució de la despesa autoritzada per anualitats, que també 
correspondrà aprovar-les al Ple, la resta d’actes administratius que se’n derivin del 
present acte, incloent la resolució dels diferents procediments de concessió 
establerts per a les diferents classes de recursos, la declaració de disponibilitat de 
les quanties addicionals previstes, la rectificació d’errors en els recursos catalogats, 
l’actualització del Catàleg i les liquidacions de la convocatòria, correspondrà aprovar-
los als òrgans que siguin competents en virtut de la Refosa núm. 1/2020 o instrument 
vigent. 

 
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR la dotació del recurs econòmic “Agències d’energia”, inclòs en 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, aprovada pel dictamen de Ple núm. 226/21, de 23 de desembre de 2021 
(BOP de 24 de desembre de 2021), en el sentit d’incrementar la dotació per a l’anualitat 
2023 i, en conseqüència modificar l’acord següent del referit dictamen: 
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Annex 2 al dictamen relatiu al règim de la convocatòria, article 6.4 del règim, on diu: 
 
 

Centre gestor Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2022 

(EUR) 

Import 
2023 

(EUR) 

Import 
2024 (EUR) 

Quantia addicional 2022 
(EUR) 

Observacions 

Gerència de Serveis de Medi 
Ambient 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat 

Agències d'energia 300.000,00         

 
 
Ha de dir: 
 
 

Centre gestor Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2022 

(EUR) 
Import 2023 

(EUR) 
Import 2024 

(EUR) 

Quantia 
addicional 2022 

(EUR) 
Observacions 

Gerència de Serveis de Medi 
Ambient 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat 

Agències d'energia 300.000,00 300.000,00        
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Segon. INCREMENTAR l’autorització de la despesa en un import de tres-cents mil euros 
(300.000,00 euros) a càrrec del pressupost de l’exercici 2023, segons el detall següent: 
 
 

Orgànic pressupostari 
Número 

expedient SIGC  
Operació 

comptable 
Posició op. 
Comptable 

Operació 
comptable 

ajust de valor 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import 2023 per 
bossa de 

vinculació 
(EUR) 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat 

2021/0021528 2102000556 4 2202900203 G/90100/17210/46280 300.000,00  

 
 
Tercer. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa. 
 
Quart. CONDICIONAR la despesa autoritzada a l’aprovació dels pressupostos dels 
exercicis futurs corresponents i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. ESTABLIR que, en virtut dels acords aprovats, la quantia total màxima a aplicar 
als recursos econòmics de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 és de 116.876.449,93 euros, d’acord amb el detall, 
per tipologia de recurs i anualitat, següent: 
 

 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Import 2024 
(EUR) 

Ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva 

50.622.094,93 40.668.156,93 9.878.938,00 75.000,00 

Ajuts econòmics en règim de 
concessió directa amb 

concurrència 
4.900.600,00 3.893.271,00 1.007.329,00  

Fons de prestació 61.353.755,00 58.449.030,00 2.904.725,00  

 116.876.449,93 103.010.457,93 13.790.992,00 75.000,00 

 
Sisè. PUBLICAR l’anunci del present acte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2021/0022828
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0202SE24 Suport als serveis i activitats econòmic

Títol Dictamen de modificació de la dotació del recurs econòmic Agències
d'energia inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i incrementar l'autorització de la
despesa corresponent en 300.000,00 euros

Objecte Modificar la dotació del recurs econòmic Agències d'energia inclòs en la
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023, i incrementar l'autorització de la despesa corresponent en
300.000,00 euros

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ger. Serveis de Medi Ambient
Of. Tèc. de Canvi Climàtic i Sostenib.

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AP 226/2021

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 17/03/2022, 14:04

Intervenció General Josep Abella Albiñana (SIG) Informat de
conformitat (f.l.p.)

18/03/2022, 08:31

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 18/03/2022, 10:40

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

18/03/2022, 12:05

Secretaria Delegada CIS Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Informat per la
comissió

24/03/2022, 19:04

Secretària General Petra Mahillo Garcia (TCAT) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

31/03/2022, 17:32
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Documents vinculats
Diligència(900cfba15f472c472baa)

Perfil Signatari Data signatura

24/03/2022, 18:52Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)Secretaria Delegada CIS
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Àrea de Presidència 

Direcció dels Serveis de Secretaria,  
  Adjunta a la Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment de 

Presidència, Serveis Interns i Innovació, en sessió celebrada el 24 de març de 2022, ha 

informat favorablement el Dictamen pel qual es proposa modificar la dotació del recurs 

econòmic “Agències d’energia” inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i incrementar l’autorització de la 

despesa corresponent (Exp. núm. 2021/0022828). 

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): 900cfba15f472c472baa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2021/0022828

Tipus documental Diligència

Núm. expedient

Títol Diligència informa Dir Cooperació Local 5 modificació dotació Agències
Energia.

Codi classificació X0202SE24 - Suport als serveis i activitats econòmic

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretaria Delegada CISJose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Signa 24/03/2022 18:52

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
900cfba15f472c472baa

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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