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DECRET 
 

Avocació per la Presidència de la Diputació de Barcelona, amb caràcter 
temporal, de l’exercici de les competències i atribucions que corresponen a la 
Junta de Govern, amb relació a les convocatòries de les línies de suport 
derivades del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0003795) 
 
 

I. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de març de 
2022, aprova el Programa específic Next DIBA, relatiu a la cooperació i 
assistència que la Diputació de Barcelona presta als ens locals en les 
convocatòries finançades amb fons NextGenerationEU i que han estat aprovades 
per part del Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra 
entitat o organisme que promogui aquest tipus de convocatòries (AJG núm. 
146/22). 

 
El Programa Next Diba es configura com un repositori de potencials línies de 
suport que s’oferiran en funció de cada cas per aconseguir que el màxim nombre 
de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu a través d’aquests 
fons. A aquest efecte, amb cada convocatòria finançada amb fons 
NextGenerationEU que s’adreci als ens locals i que hagi estat aprovada per part 
del Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra entitat o 
organisme que promogui aquest tipus de convocatòries, la Diputació de Barcelona 
articularà una línia de suport per vehicular-hi la seva cooperació i assistència, i 
identificarà els recursos que amb caràcter específic es consideri oportú activar 
amb ella. 

 
II. Atesos els curts períodes de temps en què han de sol·licitar-se, gestionar-se i 

executar-se els ajuts NGEU i la circumstància que, entre l’aprovació de l’activació 
dels recursos per part de la Diputació de Barcelona i la presentació de les 
sol·licituds als òrgans convocants per part dels ens locals, s’han de dur a terme 
diverses tasques i processos. 

 
Entre aquestes tasques, els ens locals han de presentar les sol·licituds 
d’assessorament corresponent a la Diputació de Barcelona, aquestes sol·licituds 
s’han de valorar, s’ha de preveure un període mínim per formular els requeriments 
d’esmena corresponents, els ens locals han de poder-los esmenar, s’han de 
resoldre les sol·licituds, en cas d’estimació, s’ha d’oferir l’assessorament tècnic 
sol·licitat i, en darrer terme, l’ens local ha de presentar la sol·licitud de subvenció a 
l’òrgan convocant, es considera oportú que la Presidència avoqui la competència 
que va delegar en la Junta de Govern quant a l’aprovació de les convocatòries 
derivades del Programa específic Next DIBA aprovat per la dita Junta el 31 de 
març de 2022, de manera temporal i limitada a la vigència del dit Programa, per tal 
de vehicular el suport de la Diputació de Barcelona als ens locals, tot activant el 
més aviat possible els recursos específics associats al Programa de la manera 
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més àgil i eficient possible. 
 

III. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària l’11 de 
juliol de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals de 26 de maig de 2019, 
nomenant Presidenta l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. En sessió plenària de 
23 de juliol de 2019 aprova el Cartipàs corresponent al mandat 2019-2023, tot 
determinant l’estructura organitzativa i competencial de la Corporació.  

 
IV. Quant al règim competencial, les delegacions de competències conferides pel Ple 

a favor de la Presidència i de la Junta de Govern, resulten de l’Acord núm. 92/19, 
adoptat en sessió plenària de 23 de juliol de 2019 (BOPB de 26.7.2019). 

 
Les delegacions de competències conferides per la Presidència a favor de la 
Junta de Govern resulten del Decret núm. 8836/19, de 17 de juliol (BOPB de 
23.7.2019). 

 
Les delegacions de competències conferides per la Presidència a favor d’òrgans 
unipersonals -i els nomenaments respectius- resulten del Decret núm. 8924/19, de 
23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 
de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de 
setembre (BOPB de 18.9.2019), Decrets refosos en el Decret núm. 14600/19, de 
16 de desembre, que aprova la Refosa 1/2020 (BOPB de 19.12.2019) de 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i modificats, al seu torn, per Decret núm. 
4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6.5.2021), per Decret núm. 5574/21, de 27 de 
maig (BOPB de 31.5.2021), per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 
16.7.2021), per Decret núm. 10586/21, d’1 d’octubre (BOPB 6.10.2021), per 
Decret núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB 2.11.2021) es deixa sense efecte 
el Decret 10586/21, d’1 d’octubre (BOPB 6.10.2021) i per Decret núm. 518/22, de 
27 de gener (BOPB 31.1.2022). 

 
Les delegacions competencials citades es comprenen en la vigent 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 núm. 
1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16.2.2022). 

 
Mitjançant Decret núm. 8966/19, de 23 de juliol, la Presidència delega la seva 
signatura en favor de la Diputada adjunta de Presidència i delegada per a les 
Relacions Internacionals, Sra. Pilar Díaz Romero. 

 
V. D’acord amb l’apartat 3.5.a) en relació amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 

1/2022, aprovada per Decret núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16.2.2022) 
correspon a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, aprovar la 
creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs en 
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desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals i el seu règim, el que comprèn les 
convocatòries respectives. 

 
VI. Atès allò que disposen els articles 9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic, sobre delegació de competències i avocació. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 

 
RESOLC 

 
Primer. AVOCAR l’exercici de les competències que corresponen a la Junta de 
Govern quant a l’aprovació de les convocatòries de les línies de suport derivades del 
Programa específic Next DIBA aprovat per la dita Junta el 31 de març de 2022, de 
manera temporal i limitada a la vigència del dit Programa. 
 
Segon. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en la pàgina web d’aquesta corporació, en compliment del que 
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Tercer. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present Resolució en la 
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 
del ROF. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2022/0003795
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0202SE23 Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Títol Decret d'avocació per la Presidència de la Diputació de Barcelona, amb
caràcter temporal, l'exercici de les competències i atribucions que
corresponen a la Junta de Govern, amb relació a les convocatòries de les
línies de suport derivades del Programa específic Next DIBA

Objecte Avocar per la Presidència de la Diputació de Barcelona, amb caràcter
temporal, l'exercici de les competències i atribucions que corresponen a la
Junta de Govern, amb relació a les convocatòries de les línies de suport
derivades del Programa específic Next DIBA

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació

Ref. Interna lozanocf@diba.cat

Acte de referència AJG 146/2022

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 01/04/2022, 13:59

Coordinador/a matèria Marina Espinosa de Castro (SIG) Proposa 04/04/2022, 22:07

Presidenta Nuria Marin Martinez (SIG) Resol 05/04/2022, 09:41

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

05/04/2022, 11:11
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