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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 29 de novembre de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, 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 del seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència
del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan Carles
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM),
Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i
Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque
(ERC-AM), i la diputada i el diputat amb veu però sense vot següents: senyora Núria
Marín i Martinez (PSC-CP) i senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera,
senyora Marta Gómez Acín, i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps,
Excusen la seva absència les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU),
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els diputats senyors Manuel Reyes López (PP) i
Miguel Angel Ibáñez Giner (Cs).
Oberta la sessió pel senyor president, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2018.
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2.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11301/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 19 de setembre (reclamació núm. 323/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010513, en
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relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir una passera de
vianants a la carretera BV-5114, pk 5+280, al terme municipal de Campins (exp.
núm. 2018/0016809).
3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11307/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 318/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010512, en
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir un Itinerari de vianants
a la carretera BV-5034, terme municipal Sant Vicenç de Montalt (exp. núm.
2018/0016807).

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11308/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 322/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010511, en
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del
projecte d’eixamplament del pont Sant Quirze de Besora a la carretera BV-5227,
al terme municipal de Sant Quirze de Besora (exp. núm. 2018/0016805).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11304/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
322/2018-D, procediment ordinari, interposat per la senyora XXX contra el Decret
de la Diputació de Barcelona, de 9 de juliol de 2018, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2018/0016617).

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de
persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius any 2018, segona convocatòria (exp. núm.
2018/0010844).

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor de
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019
(exp. núm. 2018/0017144).
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Gabinet de Premsa i Comunicació
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb
efectes 15 de juny de 2018, el conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i el finançament de la
campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any
2018 (Exp. 2018/0007061).

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Nadal és molt
més» (exp. 2018/0018101).

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de suport a les iniciatives locals en matèria d’ocupació i
de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió
d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm.
2018/0018720).

Servei de Contractació
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de
contractació per a l’exercici 2019 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social (exp. núm. 2018/0012225).

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu acord
amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb efectes
1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu a la prestació
del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants (exp. núm. 2016/0000879).

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reduir l’import de la
despesa corresponent a la Diputació de Barcelona per al contracte amb
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, relatiu
a la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens
adherits (exp. núm. 2016/0006577).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
14.

AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a
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l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local “Adquisició
de terrenys per a equipaments municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2018/0018379).
15.

CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Obres a l'edifici de la Fundació
Garrofers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2018/0017542).

16.

CASTELLGALÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de
Castellgalí, per a finançar l’actuació local “Edifici de serv. esport. i culturals Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018033).

17.

PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 18.362,37 €, a l’Ajuntament de Pallejà,
per a finançar l’actuació local “Zona d'esbarjo per a gossos”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018462).

18.

PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per
a finançar l’actuació local “Millora d’instal·lacions en els cementiris municipals”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018460).

19.

PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 47.928,58 €, a l’Ajuntament de Pallejà,
per a finançar l’actuació local “Millora entorn riu Llobregat i accessos: 1a. fase”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018461).

20.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.375,61 €, a l’Ajuntament de Polinyà,
per a finançar l’actuació local “Renovació xarxa aigua”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018557).

21.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per
a finançar l’actuació local “Mobiliari serveis generals”, al 0% d’interès i a retornar
en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0018556).

22.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per
a finançar l’actuació local “Instal·lació de veles rambla”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018555).
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23.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 78.624 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per
a finançar l’actuació local “Inversions en parcs”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2018/0018558).

24.

SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local
“Remodelació masia de Can Sunyer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
(exp. núm. 2018/0018018).

25.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a finançar l’actuació local “I.F.S.
Projecte Licitació obra La Unió”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm. 2018/0018463).

26.

SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.076,06 €, a
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Adquisició
diversos béns mobles 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp.
núm. 2018/0019226).

27.

SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 141.923,94 €, a
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Obres
inversions diverses 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm.2018/0019227).

28.

SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Reforma
local per a Centre d’Assistència Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm.2018/0018846).

29.

SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local
“Pavimentació carrer Sant Guillem”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
(exp. núm.2018/0018847).

30.

SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Adquisició
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per a bé immoble per a CAP”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm. 2018/0018848).
31.

SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 23.000 €, a l’Ajuntament
de Santa Fe del Penedès, per a finançar l’actuació local “Adquisició de vehicle
per al serveis municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp.
núm.2018/0018435).

32.

TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 121.000,00 EUR a
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversió
obres 2018” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2018/0018498).

33.

TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.000 € a
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Mobiliari
inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.
2018/0018499).

34.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.500 € a l’Ajuntament
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Interceptors a la via pública”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017470).

35.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € a l’Ajuntament
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Edificis municipals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017469).

36.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, el desistiment a petició de l’Ajuntament de Vallromanes, un
expedient de l’any 2018 de Crèdit de Caixa (exp. núm. 2018/0004917).

37.

MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa
de Crèdit d’import 62.614,57€, per a l’actuació “Adq. de 3 filtres per al dipòsit del
cremallera”, a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (exp. núm.
2017/0011453).

38.

MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa
de Crèdit d’import 22.385,43€, per a l’actuació “Obra instal. de 3 filtres dipòsit del
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cremallera”, a
2017/0011443).
39.

l’Ajuntament

de

Monistrol

de

Montserrat

(exp.

núm.

POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import
50.000 € per a l’actuació “Inversions Medi Ambient”, a l’Ajuntament de Polinyà
(exp. núm. 2017/0008243).

Programa de Crèdit Local
40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus d’interès a
subvencionar, el tipus d’actualització i la subvenció màxima per municipi per al
Programa de Crèdit Local durant l’any 2019 (exp. núm. 2018/0018095).

41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020 (exp. núm. 2018/0011756)

42.

ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 69.003,64 €, a l'Ajuntament d’Argentona,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017071).

43.

BEGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 52.522,70 €, a l'Ajuntament de Begues,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017266).

44.

CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 11.757,23 €, a l'Ajuntament de Canovelles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017447).

45.

COLLBATÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 24.325,57 €, a l'Ajuntament de Collbató,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017571).

46.

CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 37.974,71 €, a l'Ajuntament
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm.
2018/0016383).
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47.

LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 28.433,79 €, a l'Ajuntament
de La Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0011844).

48.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 56.870,14 €, a l'Ajuntament
de Montornès del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm.
2018/0017265).

49.

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 35.009,22 €, a
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp.
núm. 2018/0016300).

50.

PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 12.022,34 €, a l'Ajuntament de Pallejà,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016678).

51.

RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 171.437,35 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016435).

52.

SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 469.535,47 €, a l'Ajuntament de Sabadell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016297).

53.

SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 36.017,31 €, a l'Ajuntament de Sallent,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016680).

54.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 379.547,84 €, a
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp.
núm. 2018/0016796).

55.

SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 47.983,23 €, a l'Ajuntament
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de Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm.
2018/0016919).
56.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 29.780,36 €, a l'Ajuntament de Taradell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016679).

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la cessió
d’ús a precari dels espais que ocupa actualment la Fundación Universitaria
Europea de Relaciones Públicas, com a titular de l’Escola Superior de Relacions
Públiques, en l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial,
de l’1 de gener de 2019 al 30 de setembre de 2019 (exp. núm. 2009/0006600).

58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’autorització d’ús exclusiu a favor del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
(HBC), de l’Aula 2 de la planta baixa de l’Edifici 14 del Recinte de l’Escola
Industrial, de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019 (exp. núm.
2018/0017333).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els
canvis de destí de les actuacions relacionades en el programa anual del Pla
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració aprovat
per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (exp. núm.
2018/0006859).

60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi
de destí d’una de les actuacions relacionades en el programa anual del Pla
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració formalitzat
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Agrupació de Defensa
Forestal de La Conreria i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del
Maresme aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 19 de juliol
de 2018 (exp. núm. 2018/0006859).

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la
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realització de les obres de reordenació i senyalització de la travessera urbana B502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445. TM Argentona (exp. núm. 2016/0007169).
62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució, pel
procediment de concurrència competitiva l’atorgament, desestimacions i
desistiments dels recursos tècnics “Estudis i Plans de mobilitat urbana
sostenible” i “Estudis i Plans d’accessibilitat” de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, del Catàleg de serveis 2018 del “Pla Xarxa de Governs Locals 20162019” (exp. SAP 2018/0010376).

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la nova
versió de l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat entre la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a l’execució del projecte LIFE+
2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)” (exp.
núm. 2013/0005531).

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions relacionades, atorgades a persones físiques i
entitats en el marc de la convocatòria de l’any 2017, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini
(exp. núm. 2016/0011327).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Direcció de Relacions Internacionals
65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques
corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria per a
l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al
Desenvolupament, any 2017 (exp. núm. 2017/0011491).

Gerència de Serveis de Benestar Social
66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
pròrroga des de l'1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019, del
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals de la
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques (exp. núm. 2018/0005184).
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67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar
social", en el marc del catàleg 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20162019" i l'aprovació de la revocació de recursos econòmics per manca de
justificació (exp. núm. 2017/0001231).

68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
pròrroga, des de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, de les
"Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència",
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data
31 de març de 2016 (BOPB de 8 d'abril de 2016), i aprovació de l'addenda a les
bases esmentades (exp. núm. 2016/879).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis d’Educació
69.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades
al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la
demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les
quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants (exp.
núm. 2018/0011772).

70.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvenció a l’Associació de mares i pares d’alumnes del col·legi
Josep Monmany, en el marc de la convocatòria per a l‘atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades
a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona
durant els anys 2018 i 2019, així com rectificar els errors materials de l’acord del
dictamen de concessió de la convocatòria, aprovat per la Junta de Govern en
sessió de data 27 de setembre de 2018 (exp. núm. 2018/0005042).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la
Diputació de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) integrats a la Xarxa CIRCE (exp. núm. 2018/0014653).
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Gerència Serveis de Comerç Urbà
72.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a finançar activitats
de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el
teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de
serveis per a l’exercici 2018, per un import total de 149.997,80 € (exp. núm.
2018/0011095).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2018.Pel senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 8 de novembre de 2018, 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.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11301/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 19 de setembre (reclamació núm. 323/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010513, en
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir una passera de
vianants a la carretera BV-5114, pk 5+280, al terme municipal de Campins (exp.
núm. 2018/0016809).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El 17 de novembre de 2014 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a
construir una PASSERA DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5114, PK 5+280,TM
CAMPINS (exped. Núm. UDPH 2014004121) que va ser resolta favorablement
mitjançant resolució de 2 de març de 2015.
El 28 de març de 2018, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació
CON2018010513, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en
concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’obres de referència (exped. Núm. UDPH 2014004121), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017, i que suposava una quota a
ingressar de 115,83 euros, sense IVA.
El 24 d’abril de 2018, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, recurs
de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que
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s’entenia que el voladís adherit a un pont és una carretera i, per tant, domini públic
viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no poden
estar gravats per cap tribut.
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica
administrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.
El 27 de setembre de 2018, la Junta de Tributs va notificar a la Diputació de Barcelona
la resolució de 19 de setembre (Reclamació núm. 323/2018) que desestimava la
reclamació econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la
liquidació CON2018010513 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de
Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon.
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que el voladís adherit a un pont és una carretera i, per tant, domini públic
viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no poden
estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el
19 de setembre (Reclamació núm. 323/2018) per la Junta de Tributs de Catalunya, en
la qual confirma la liquidació CON2018010513, en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present resolució.
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Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies
superiors en què pugui derivar.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11307/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 318/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010512, en
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir un Itinerari de
vianants a la carretera BV-5034, terme municipal Sant Vicenç de Montalt (exp.
núm. 2018/0016807).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El 23 de desembre de 2013 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a
construir un ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5034, T.M. SANT
VICENÇ DE MONTALT (exped. Núm. UDPH 2014000013) que va ser resolta
favorablement mitjançant resolució de 3 de març de 2014.
El 28 de març de 2018, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació
CON2018010512, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en
concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’obres de referència (exped. Núm. UDPH 2014000013), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017, i que suposava una quota a
ingressar de 23,10 euros, sense IVA.
El 24 d’abril de 2018, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, recurs
de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que
s’entenia que els pilars del pont d’una carretera formen part d’aquesta i, per tant, són
domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini
públic, no poden estar gravats per cap tribut.
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica
administrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.
El 28 de setembre de 2018, la Junta de Tributs va notificar a la Diputació de Barcelona
la resolució de 20 de setembre (Reclamació núm. 318/2018) que desestimava la
reclamació econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la
liquidació CON2018010512 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de
Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon.
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Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que el pilar de subjecció del pont forma part de la carretera i, per tant, és
domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini
públic, no poden estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 20
de setembre (Reclamació núm. 318/2018) per la Junta de Tributs de Catalunya, en la
qual confirma la liquidació CON2018010512, en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies
superiors en què pugui derivar.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11308/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 322/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010511, en
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del
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projecte d’eixamplament del pont Sant Quirze de Besora a la carretera BV-5227,
al terme municipal de Sant Quirze de Besora (exp. núm. 2018/0016805).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El 3 de maig de 2013 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a
l’execució de les obres descrites al projecte d’EIXAMPLAMENT DEL PONT SANT
QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT QUIRZE DE
BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842) que va ser resolta favorablement
mitjançant resolució de 25 de febrer de 2014 emesa pel Director de l’ACA.
El 28 de març de 2018, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació
CON2018010511, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en
concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’obres de referència (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017, i que suposava una quota a
ingressar de 320,70 euros, sense IVA.
El 24 d’abril de 2018, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, recurs
de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que
s’entenia que la plataforma o tauler del pont és una carretera i, per tant, domini públic
viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no poden
estar gravats per cap tribut.
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica
administrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.
El 28 de setembre, la Junta de Tributs va notificar a la Diputació de Barcelona la
resolució de 20 de setembre (Reclamació núm. 322/2018) que desestimava la
reclamació econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la
liquidació CON2018010511 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de
Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon.
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que la plataforma o tauler del pont és una carretera i, per tant, domini
públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no
poden estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu la resolució emesa el 20 de
setembre (Reclamació núm. 322/2018) per la Junta de Tributs de Catalunya, en la qual
confirma la liquidació CON2018010511, en base a les consideracions contingudes en
la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies
superiors en què pugui derivar.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11304/2018, de data 31
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
322/2018-D, procediment ordinari, interposat per la senyora XXX contra el Decret
de la Diputació de Barcelona, de 9 de juliol de 2018, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2018/0016617).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 322/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX
contra el Decret núm. 7053, de 9 de juliol de 2018, de la Diputació de Barcelona, pels
danys que va patir quan un arbre va caure de forma sobtada sobre el seu vehicle,
mentre circulava per la carretera BV-2005, al PK 4+200, el dia 25 de març de 2017.
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La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) de l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de la
corporació es desprèn que l’arbre caigut es trobava a la llera de la riera adjacent a la
carretera, i que la caiguda va tenir lloc durant un temporal de pluges, amb
precipitacions superiors als 100 lts/m2 en 24 hores, superant tots els registres històrics
del mes de març i que va motivar més de 15 incidències. Tot i que no es pot parlar de
força major, queda acreditat que la caiguda es deu al temporal i a la situació de l’arbre
dins la llera del riu, i queda descartada que la causa fos deguda a una falta de
manteniment per part de la Diputació de Barcelona; b) també queda acreditat que es
tracta d’un accident que es va produir de forma sobtada, i que l’administració no tenia
cap possibilitat d’evitar; c) per altra banda, la corporació va actuar ràpidament en el
moment que se li va notificar la incidència per part dels Mossos d’Esquadra, acudint al
lloc de l’accident dins el temps establert en els protocols d’actuació, i tallant l’arbre
perquè es restablís la circulació immediata de la via, impedint així que es produïssin
més sinistres.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 322/2018-D, procediment ordinari, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8, interposat per la senyora XXX contra el Decret núm. 7053, de 9
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de juliol de 2018 de la Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la seva
reclamació patrimonial, pels danys que va patir quan un arbre va caure de forma
sobtada sobre el seu vehicle.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de
persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius any 2018, segona convocatòria (exp. núm.
2018/0010844).- 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:
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a
129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança), estableix
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança, la Junta de Govern de
la Diputació, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2018, va aprovar la segona
convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
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concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats excepcionals / singulars
i esdeveniments commemoratius de l’any 2018, per un import màxim de 150.000 €.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema de Publicitat
de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va
publicar en data 26 de juliol de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, i amb el número d’identificació BDNS 409268.
D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, s’estableix que la proposta de
concessió de subvencions serà formulada a través d’un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona.
En data 12 de novembre de 2018 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General ha emès un informe tècnic que valora les sol·licituds presentades per
encàrrec de l’òrgan responsable de la instrucció del procediment, el Gabinet de la
Presidència.
A continuació es descriuen alguns dels aspectes recollits en l’informe tècnic:
Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 9.
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts:
 Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts
 Abast municipal............................................................................. 2 punts
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més
d’un municipi.
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses
d’aquests municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit
declarant aquesta circumstància. Es valorarà la supramunicipalitat quan l’entitat
presenti dos o més escrits de suport de diferents Ajuntaments.
b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts
 Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb
l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit
internacional ................................................................................
3 punts
 Activitats excepcionals/singulars relatives a matèries transversals de
repercussió local a la demarcació de Barcelona .........................
2 punts
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 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys,
100 anys, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir
commemoracions singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió
local a la demarcació de Barcelona..............................................
2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples
de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona
.....................................................................................................
2 punts
 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2018
...................................................................................................
3 punts
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir
de 10 anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se
sumaran les puntuacions obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats
que s’emmarquin en els 25, 50, 75 o 100 anys, seran considerades també
activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de 5 i automàticament
se’ls sumaran els punts corresponents per als dos conceptes.
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb
les dades de població de l’any 2017 de l’Idescat, la puntuació serà la següent:
(fins a 3 punts)
Municipis fins a 50.000 habitants....................
3 punts
Municipis a partir de 50.001 habitants.............
2 punts
d) Metodologia (fins a 8 punts)
 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de
l’acció proposada...................................................................... fins a 3 punts
 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació ................... fins a 2 punts
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en l’activitat
................................................................................................. fins a 3 punts
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
D’acord amb la base 11 de la convocatòria, l’assignació dels punts és la següent:
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es
determinarà en relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del
previst a la base 9.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a
la puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts
per la totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a
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l’aplicació pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de
punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim
d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
Del total de les 35 sol·licituds presentades s’han exclòs 10. Per tant, s’ha procedit a
valorar 25 entitats.
De les 25 entitats valorades, n’hi ha 13 (taula 1) a les quals se’ls atorga l’import
sol·licitat tot i que aquest sigui inferior al que teòricament s’atorgaria pel número de
punts obtinguts, ja que l’import sol·licitat actua com a límit a l’atorgament. Les entitats
a les quals se’ls atorga el màxim possible segons l’import sol·licitat en primera volta,
no passen a ser valorades a la segona volta. Les entitats que reben l’import sol·licitat
són les següents:
1
2
3
4
5
6
7

Taula 1
G59435180
G58333592
G63228720
G64685274
G61836169
G63282917
G59685784

8

G63220008

9

G60458148

10 G60378056
11 G64980501
12 G08531402
13 G59523910

ABD As Benestar i desenvolupament
Agrup sardanista polifònica i cultural de Puig-Reig
ECAS, Entitats catalanes d'acció social
Fundació privada GOEL
Projecte VACA
Associació mucopolisacaridosis i síndromes relacionats
Associació la Rotllana
Associació Atlàntida. Professionals per a la
interculturalitat
Fundació privada Jeroni de Moragas
Associació per a l'estudi i promoció del benestar social –
PROBENS (*)
Associació In Via
Associació Casal Societat la Principal
SETEM Catalunya

(*) En relació amb l’Associació per a l’estudi i promoció del benestar social
(Probens) presenta un projecte anomenat Empremtes: 35 anys fent camí, ja que
l’entitat celebra enguany el seu trenta-cinquè aniversari. En la sol·licitud s’han
emmarcat en l’opció de commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys,
50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25
anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, però aquesta
opció no s’adequa a l’esdeveniment i, per tant, no se li ha comptat en la valoració.
Tot i això, queda emmarcada automàticament en l’opció de Commemoracions
d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
repercussió local a la demarcació de Barcelona i aquest aspecte sí li ha puntuat.
Hi ha 12 entitats restants (taula 2) que, un cop valorades i atenent als punts obtinguts,
els correspon un import inferior al que sol·liciten, i són les següents:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Taula 2
1

Q5856255D

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

G59439794
G08655615
G67265678
G60417631
G59145474
G64433451
G08727737
G58255597
G63299115
G62644232

12 R5800395E

Col·legi enginyers tècnics obres públiques de Catalunya
– CETOP
Fundació l'Atlàntida
Fundació Hospital de nens de Barcelona
Imágenes imaginario
Plataforma per la llengua- Col·lectiu l'esbarzer
Fundació privada Francesc Viñas
Fundació Història del disseny
Fundació Arxiu Tobella
Pen Català
Fundació AROA
Associació Linguapax Internacional
Moviments de centres d'esplai cristians catalans
(MCECC) -Fundació Pere Tarrés

Tenint en compte la puntuació de cada entitat i la consignació pressupostària
establerta (150.000 €), els càlculs de les operacions s’han efectuat mitjançant full de
càlcul Excel, per la qual cosa pot existir una mínima variació en els decimals si els
càlculs es volen comprovar amb una calculadora, ja que el programa arrossega
nombres amb molts decimals a cada operació.
Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La puntuació
atorgada suma un total de 304 punts, cosa que fa que, en un primer repartiment de la
consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 493,42 € (150.000 €/304 punts).
Es reparteixen un total de 122.196,30 € i resta consignació per import de 27.803,70 €.
Una vegada realitzat aquest repartiment, tal i com estableix la base 11, es realitza una
segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les entitats que
segueixen puntuant ho fan per un total de 167,50 punts, per la qual cosa el punt passa
a tenir un import de 165,99 € (27.716,20 €/167,5 punts).
El repartiment d’aquests imports suma un total de 145.438,60 €; per tant, el saldo que
resta és de 4.561,40 €. Aquest sobrant representa un 3,04% de la consignació inicial.
L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta que ha estat formalitzada en la
corresponent acta de data 15 de novembre de 2018.
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de subvencions en
base a la valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General i en base als criteris de puntuació descrits a la base 9 i s’han assignat els
punts de conformitat amb la base 11 de la convocatòria.
D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles
17, 18 i 19 de l’Ordenança.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3
b), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb
concurrència, de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018, i
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la 2a convocatòria
(número 201820185120010223), per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim
de lucre, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als
beneficiaris següents i pels imports i projectes que s’hi relacionen, en ordre de
prelació:
AD i posició
pressupostària

NIF

1803004779/1

R5800395E

ENTITAT
Moviments de centres
d'esplai cristians catalans
(MCECC) -Fundació Pere
Tarrés

1803004779/2

G59435180

ABD As Benestar i
desenvolupament

1803004779/3

G64685274

Fundació privada GOEL

1803004779/4

G64433451

Fundació Història del
disseny

1803004779/5

G63299115

Fundació AROA

PROJECTE
Vèrtex - 60 anys
d'educació en el lleure
Jornada Dret a l'energia:
multiplicant aliances per a
la lluita contra la pobresa
energètica
Global Leadership Summit
2018
10+1 Congrés del Comitè
Internacional
d'historiadors i estudiosos
del disseny
Construïm Europa amb la
perspectiva de les dones

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

9.561,40 €

14,5

3.000,00 €

13,5

4.500,00 €

13,5

8.902,00 €

13,5

6.175,00 €

13,5
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AD i posició
pressupostària

NIF

1803004779/6

G60378056

1803004779/7

G60417631

1803004779/8

G62644232

Associació Linguapax
Internacional

1803004779/9

G60458148

Fundació privada Jeroni de
Moragas

1803004779/10

G59145474

1803004779/11

G63282917

1803004779/12

G59439794

Fundació privada Francesc
Viñas
Associació
mucopolisacaridosis i
síndromes relacionats
Fundació l'Atlàntida

1803004779/13

G67265678

Imágenes imaginario

1803004779/14

G59685784

Associació la Rotllana

1803004779/15

G59523910

SETEM Catalunya

1803004779/16
1803004779/17
1803004779/18
1803004779/19

ENTITAT
Associació per a l'estudi i
promoció del benestar social
- PROBENS
Plataforma per la llenguaCol·lectiu l'esbarzer

Col·legi enginyers tècnics
Q5856255D obres públiques de
Catalunya - CETOP
Agrupació sardanista
G58333592 polifònica i cultural de PuigReig
Fundació Hospital de nens
G08655615
de Barcelona
ECAS, Entitats catalanes
G63228720
d'acció social

1803004779/20

G61836169

Projecte VACA

1803004779/21

G63220008

Associació Atlàntida.
Professionals per a la
interculturalitat

1803004779/22

G08727737

Fundació Arxiu Tobella

1803004779/23

G58255597

Pen Català

1803004779/24

G64980501

Associació In Via

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

3.000,00 €

13,5

8.572,30 €

13,0

8.572,30 €

13,0

3.078,20 €

13,0

8.242,60 €

12,5

2.500,00 €

12,5

7.912,90 €

12,0

7.912,90 €

12,0

5.360,00 €

12,0

5.500,00 €

12,0

7.253,50 €

11,0

El Liceu a Puig-reig (50
anys polifònica)

6.000,00 €

11,0

Concert solidari

7.253,50 €

11,0

Celebració 15è aniversari

5.500,00 €

11,0

5.700,00 €

11,0

1.560,00 €

11,0

7.253,50 €

11,0

7.253,50 €

11,0

2.375,00 €

11,0

PROJECTE
Empremtes: 35 anys fent
camí
15a Festa del Joc i Lleure
en català
Linguapax, relacions
internacionals culturals a
través de la diversitat
lingüística
Actes commemoratius 25
aniversari Jeroni de
Moragas
56 Concurs de cant Tenor
Viñas
15 anys de l'Associació
MPS
Acadèmia de quartets
Vallès: fabricar passats,
fabricar futurs
20 aniversari concurs de
música de Badalona
Mou-te i canviarem el
món: 50 anys
d'associacionisme i teixit
social
IV Congrés nacional
enginyeria municipal
(CIM-2018)

20 anys projecte VACA,
associació de creadores
de l'espectacle
III Jornada bones
pràctiques amb
interculturalitat
Commemoració 40
aniversari edició anuari
gràfic de Terrassa
Exemple històric de
diplomàcia cultural
Projecte Claudel:
exposició contra
violències de gènere i
cultura de reparació
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AD i posició
pressupostària

NIF

ENTITAT

1803004779/25

G08531402

Associació Casal Societat la
Principal

PROJECTE
Escena Penedès Festival Amateur d'origen
Penedès

TOTAL

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

2.500,00 €

11,0

145.438,60 €

Segon. EXCLOURE les sol·licituds de les entitats següents i pels motius que tot seguit
es relacionen:
NIF

ENTITAT

PROJECTE

1

As famílies
G59620617 nombroses de
Catalunya - FANOC

VIII Congrés famílies
nombroses de Catalunya,
Més és més

2

Associació Programa
G66771593
Resilie

Jornada de salut emocional
per a la joventut de Barcelona

7

Mexcat - Associació
G64936396 cultural
mexicanocatalana

Commemoració de l'exili
republicà a Mèxic

8

Associació cultural
xarxa de municipis
G55017339
indians i patrimoni
postcolonial europeu

I Fòrum internacional de
municipis indians i patrimoni
postcolonial europeu

9

Institut Patrimoni
G66581414 cultural immaterial IPACIM

3
4
5

6

MOTIU EXCLUSIÓ
Objecte: activitat no internacional
(base 2)

No presenten document de
l'Ajuntament on se celebra
l'esdeveniment en els termes
establerts en la convocatòria (base 5)
Criteris d'atorgament de la subvenció:
SMAP - Associació de Show d’improvisació:
quedaran excloses aquelles sol·licituds
G08841751
celíacs de Catalunya desventures sense gluten
que no obtinguin un mínim d'11 punts
(base 9)
G08572554 ASPANIN
Dinar de Nadal tutelats 2018
Objecte: activitat no singular (base 2)
No presenten document de
Ordre de la Mercè
800 anys de la creació Orde
l'Ajuntament on se celebra
R080076B
Província d'Aragó
de la Mercè
l'esdeveniment en els termes
establerts en la convocatòria (base 5)
Criteris d'atorgament de la subvenció:
quedaran excloses aquelles sol·licituds
Associació cultural
75 anys de Pi de la Sierra - 25
G60262300
que no obtinguin un mínim d'11 punts
Catalunya Rock
anys de "T'agrada el blues?"
(base 9)

10 P5816203C

Fundació Tharrats
d'Art Gràfic

Jornades d'identificació del
patrimoni culinari: els límits de
l'evolució tècnica i estètica
dels plats tradicionals
Centenari Joan Josep
Tharrats i Vidal

Forma de presentació de les
sol·licituds: les sol·licituds s'hauran de
presentar electrònicament a través de
la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona (base 6 b)
Finalitat: potenciar el suport i
assistència de els activitats dels
municipis de la demarcació de
Barcelona (base 2)
Sol·licitud presentada fora de termini
(base 6)
Sol·licitud presentada fora de termini
(base 6)

Tercer. DISPOSAR una despesa de 145.438,60 € a favor de les persones jurídiques
sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que anirà a
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càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de despeses
de l’exercici 2018.
Les subvencions s’hauran d’acceptar sense reserves pels beneficiaris, així com les
condicions imposades en la concessió.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2018, i la subvenció no serà
abonada fins que el beneficiari presenti, entre el 20 de desembre de 2018 i el 30 d’abril
de 2019 la justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb el que estableix la base
19 de la convocatòria.
Els documents relatius a la justificació de les subvencions es podran trobar a
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de
la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
Quart. ALLIBERAR el saldo sobrant de 4.561,40 € resultants de la diferència entre la
quantitat màxima consignada per a la concessió d’aquestes subvencions (150.000 €) i
efectivament atorgada (145.438,60 €). Retornar aquest import sobrant a l’aplicació
pressupostària d’origen G/10500/23110/48900.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords, en la part que afecta als interessats.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor de
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019
(exp. núm. 2018/0017144).- 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:
De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a
129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
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L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança), estableix
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar
el teixit social, a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona.
L’import total que es destinarà al foment de les actuacions per a l’any 2019 és d’import
150.000 € amb càrrec a l’aplicació G/10500/23110/48900 del pressupost de l’exercici
2019.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intevenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta
convocatòria en llengua catalana i castellana.
L’article 23.2 a) de la LGS recull la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la
pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
El president de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b)
de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 i publicada al BOPB d’11 de juliol de
2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (número 201820185120010253), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor
de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE PERSONES
JURÍDIQUES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS EXCEPCIONALS
/ SINGULARS I ESDEVENIMENTS COMMEMORATIUS ANY 2019
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
inicialment l’Ordenança general de subvencions de la corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2
a) LGS.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència que impulsa el Gabinet de la Presidència,
destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
 Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a
la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells
amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys,
és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
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 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019.
Les entitats que s’emmarquin en commemoracions de 25 anys, seran també
automàticament considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples
de 5.
Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte.
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria.
El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional..., no serà objecte de
subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de
l’actuació a subvencionar.
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a
activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats o esdeveniments que
cada any siguin objecte de celebració.
Les commemoracions seran aquelles que se celebrin entre l’1 de gener de l’any 2019 i el 31
d’agost de l’any 2019. No se subvencionaran si es tracta d’activitats preparatòries o finals de
la commemoració si la commemoració no té lloc l’any 2019.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
 Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil
 Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de
Barcelona.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2019 s’hauran de
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre
l’1 de gener de 2019 fins al 31 d’agost de 2019.
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditació
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades
sense ànim de lucre que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de justificar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
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5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Còpia del DNI de la persona que representa l’entitat.
2. Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
3. ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció i
relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat.
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de
sol·licituds establert a la base 6, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
4. ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel qual es
demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no
ha d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. L’import sol·licitat no podrà ser
superior al 50% de la despesa pressupostada.
5. ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir
la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat, declaració de les
subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat, i
declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció d’acord amb el model normalitzat.
6. ANNEX 4: declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (només en el cas de subvencions que
financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb menors d’edat)
d’acord amb el model normalitzat.
7. ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb
el model normalitzat.
8. ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat jurídica
de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de tota la
documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual representa i
que podrà acreditar-la en qualsevol moment que li sigui requerida per la Diputació. O bé
declaració que aquesta documentació ha estat lliurada amb anterioritat a la Diputació de
Barcelona amb indicació de la data de presentació i del centre gestor on la va presentar.
9. ANNEX 7: Compromís de l’ajuntament on se celebra l’esdeveniment, declarant
l’interès de la celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració
signada d’aquesta circumstància per part de l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració
signada pel regidor/a del districte o el/la regidor/a de l’àrea temàtica relacionada amb
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l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de l’àrea temàtica
relacionada o regidor/a de districte, podrà signar-se pel comissionat/ada.
La manca de presentació d’aquest annex dins del termini de presentació de
sol·licituds establert a la base 6 o en el període de presentació d’esmenes establert a
la base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Hi haurà una sola convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà a l’endemà de la
data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà l’1
d’abril de 2019.
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
Les sol·licituds (així com tots els documents exigits a la base 5) podran presentar-se
mitjançant la complementació del model normalitzat que es podrà trobar al web
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. Aquest model serà signat per l’interessat/ada
o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat, i es podrà presentar a través del
web de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les
sol·licituds podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya 126, Barcelona) en horari de
8.30 h a 14.30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris/àries adscrits/es al
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot i 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
de les administracions públiques. En aquest supòsit, l’interessat/da haurà d’anunciar a la
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General mitjançant correu electrònic adreçat
a dsscg.sic@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la
seva presentació, o, en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds.
Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà en què tingui
lloc la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els
termes expressats a la base 5.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 29 punts:
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts:
 Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts
 Abast municipal............................................................................. 2 punts
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més d’un municipi.
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses d’aquests
municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit declarant aquesta
circumstància. Es valorarà la supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos o més escrits de
suport de diferents Ajuntaments.
b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts
 Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional..... 3 punts
 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió
local a la demarcació de Barcelona .................................................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100
anys, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir commemoracions
singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió local a la demarcació de
Barcelona ............................................................................................................. 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona ................................... 2 punts
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 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per
part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2019..................................................3 punts
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10 anys i
coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se sumaran les puntuacions
obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats que s’emmarquin en els 25, 50, 75 o
100 anys, seran considerades també activitats commemoratives a partir de 10 anys i
múltiples de 5 i automàticament se’ls sumaran els punts corresponents per als dos
conceptes.
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les dades
de població de l’any 2017 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts)
Municipis fins a 50.000 habitants.................... .......................................................... 3 punts
Municipis a partir de 50.001 habitants........... ........................................................... 2 punts
d) Vocació municipalista dirigida als serveis públics competència dels ens
locals...................................................................................................................... 3 punts
e) Metodologia (fins a 8 punts)
 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció
proposada .................................................................................................. fins a 3 punts
 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació ................................... fins a 2 punts
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en
l’activitat ...................................................................................................... fins a 3 punts
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre els sol·licitants que hagin obtingut més d’11 punts, en relació als punts
assignats.
El crèdit previst serà de 150.000 €, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2019.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 9.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. Si encara
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resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim d’aproximació a esgotar
la consignació pressupostària anteriorment fixada.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50% del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà el Gabinet de la Presidència.
La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor per
un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que
estarà integrat per les persones següents:
 El/La president/a de la Diputació de Barcelona o el/la diputat/ada delegat/ada
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
 El/la director/a del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona o el
director/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General.
 Un/a tècnic/a designat per la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la
matèria o la naturalesa de la subvenció.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a
secretari/ària de l’òrgan.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran en un sol procediment totes les sol·licituds presentades referents a la
convocatòria i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent en què tingui lloc la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de
l’acord de concessió.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant

de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la
concessió de la subvenció.

5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització
del termini de presentació de les justificacions.

7. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2. de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
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16. Despeses subvencionables
Les despeses corrents subvencionables han de reunir els següents requisits generals:
a) Han de ser despeses necessàries i corrents per respondre a la naturalesa de l’activitat
subvencionada de caràcter no inventariable.
b) Es consideraran despeses elegibles les despeses d’auditoria.
c) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització de
l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20% de l’import de la subvenció. Aquesta
despesa anirà acompanyada d’un certificat que emetrà l’entitat que acrediti la vinculació
de la despesa que imputa per aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del
temps dedicat i el cost que suposa.
d) El seu cost no pot ser superior al valor mercat.
e) Seran subvencionables les despeses de les activitats que s’executin entre l’1 de gener
de 2019 i el 31 d’agost de 2019.
f) Aquestes despeses han d’estar efectivament pagades pel beneficiari/ària en el moment
de la justificació.
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.
-

Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte
menor, el/la beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a
diferents proveïdors i contractar la millor oferta relació qualitat - preu. Aquesta
informació haurà de constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de
la subvenció.

En cas que la subvenció es justifiqui mitjançant informe d’auditor, la despesa que origini
aquest informe serà considerada despesa elegible.
Despeses indirectes:
En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per despeses o costos
indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i per la resta
d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (ex.: gestoria, subministraments, lloguer...).
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes
despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses
directes elegibles que s’imputin a la subvenció.
17. Subcontractació
No s’admetrà la subcontractació.
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18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en aquesta
s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració
responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
19. Termini, forma i lloc de justificació
 Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de l’any 2019
hauran de justificar-se entre l’1 d’octubre de 2019 i el 15 de novembre de 2019.
Els models normalitzats de la justificació es podran trobar al web de la Diputació de
Barcelona a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma de:
-

Per subvencions d’import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a
100.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, en el model creat a
l’efecte, que contindrà:
-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada que contingui:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat.
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència

-

Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada.
Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig.
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost i cost final de
l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre
ambdós imports; la correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits
assenyalats en aquest acord; així com la despesa de personal i els costos que se’n
derivin. De la mateixa manera, haurà de contenir un apartat on s’acrediti que s’ha fet
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació
impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a
l’activitat subvencionada.

-

Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat amb mostreig, en
el model creat a l’efecte, que contindrà:
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-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si
aquesta ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència
 Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei
general de subvencions.
 Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar
la col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada.

 En la confecció de la memòria econòmica dels models de justificació s’haurà de tenir en
compte el següent aspecte:
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb indicació, en el cas de les subvencions
d’import fins a 20.000 €, de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida
per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
En cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost inicial,
es podrà corregir la desviació en el moment de procedir a la justificació i es podrà revocar la
part corresponent.
En cas que la justificació es presenti mitjançant un compte justificatiu simplificat, una vegada
revisada la documentació justificativa, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en
la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de
la subvenció, que estarà conformada com a mínim pel 10% del número dels justificants de
despesa i que representaran, almenys, el 20% de la despesa imputada a la justificació de la
subvenció de la Diputació de Barcelona.
Lloc de presentació:
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, i d’acord amb el
previst a la base 6 per a les sol·licituds.
20. Deficiències en la justificació
1.Deficiències en la justificació:
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i
disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir de
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l’endemà que sigui notificat amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o
a la reducció de la subvenció segons correspongui.
2. Manca de justificació:
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat.
21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers ni es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
22. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, i a la web de la Diputació de Barcelona.
24. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
25. Causes de reintegrament
 Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant
les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió;
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per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
26. Obligats al reintegrament
 Respondran solidàriament les persones físiques integrants de les entitats que gaudeixin
de la condició de persones beneficiàries.
 Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
27. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança.
28. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'execució del pressupost general per al present exercici,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
29. Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb aquesta
convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu consentiment o una
previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i
d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des
d’on la Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
S’informa a les persones interessades que poden exercir l’accés a la seva informació i la
resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o
presencialment a les oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/.”
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Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de data ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel
qual es convoquen subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a
favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019 que impulsa
el Gabinet de la Presidència i gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General.
BDNS:
Codi convocatòria: 201820185120010253
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries les persones jurídiques privades sense ànim de lucre.
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.
Segon. Objecte
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
 Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a
la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells
amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys,
és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 9 de maig de 2017).
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Quart. Quantia
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats.
El crèdit previst serà de 150.000 €, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2019.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat, i fins al màxim
d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i
finalitzarà l’1 d’abril de 2019.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener
de 2019 fins al 31 d’agost de 2019.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre l’1 d’octubre de 2019 i el 15 de
novembre de 2019.
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència
de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.”

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos I i II respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
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Quart. APROVAR el model de sol·licitud amb els annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que
l’acompanyen i que s’adjunten com a Annex III.
Cinquè. AUTORITZAR una despesa total de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2019
supeditada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i a l’aprovació definitiva del
Pressupost de la Corporació de 2019.
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la seu
electrònica de la Diputació.”
ANNEX III AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE PERSONES JURÍDIQUES
PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS EXCEPCIONALS / SINGULARS I
ESDEVENIMENTS COMMEMORATIUS ANY 2019
En compliment de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, aquesta sol·licitud i la documentació que s’escaigui s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
La documentació ha de venir signada amb signatura digital vàlida. Consulteu la política de signatura
electrònica de la Diputació de Barcelona a l’adreça https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Títol del Projecte
Import sol·licitat
Municipi de realització de
les activitats a
subvencionar
Objecte de la convocatòria en el qual s’emmarca el projecte: (Es pot emmarcar en més d’un
objecte).
Activitats excepcionals/singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades,
cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona*
Activitats excepcionals/singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb
repercussió local a la demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir
commemoracions singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió local a la demarcació de
Barcelona.
Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2019.
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En cas d’emmarcar-se en les commemoracions de 25 anys, 50 anys..., automàticament també
quedaran emmarcades en les commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i
múltiples de 5.
2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon
Correu electrònic (obligatori a
efectes d’avís de notificació)
Telèfon mòbil (obligatori a
efectes d’avís de notificació)
3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua
4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Còpia DNI del sol·licitant (obligatori)
Còpia NIF de l’entitat (obligatori)
ANNEX 1. Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció.
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de sol·licituds establert a la
base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria
ANNEX 2. Pressupost de l’activitat. El pressupost d’ingressos no ha d’incloure la subvenció
sol·licitada a la Diputació de Barcelona
ANNEX 3. Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària i altres aspectes
recollits a l’art 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
ANNEX 4. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència
ANNEX 5. Declaració responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només en
cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €)
ANNEX 6. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens
ANNEX 7. Compromís de l’ens local on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la celebració
del mateix pel municipi
Altre documentació, si s’escau. Enumerar-la:
1)
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui
obtenir del sol·licitant l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
a través de certificats telemàtics. Si el sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar
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aquesta casella
NO ACCEPTO, i en aquest supòsit haurà d’aportar les certificacions previstes als
articles 18 i següents del RLGS.
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui
comprovar que l’entitat compleix amb els requisits establerts pel Registre d’entitats del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya a través de mitjans telemàtics. Si el sol·licitant vol denegar aquest
NO ACCEPTO, i en aquest supòsit haurà d’aportar la
consentiment haurà de marcar aquesta casella
documentació requerida a l’annex 6 en el moment de presentar la sol·licitud.
La Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades, en aquest formulari i els seus annexes, amb la
finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i no es cediran sense el seu consentiment o una previsió legal,
sent conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la
Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des d’on la Delegada de
Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o
presencialment a les oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/.

Signatura digital vàlida del/de la representant legal de l’entitat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.
EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
3.1. Títol del projecte

3.2. Identificació i justificació de la necessitat social del projecte

3.3. Descripció del projecte
Feu una explicació el més detallada possible i de l’extensió que calgui, atès que aquests són alguns
dels aspectes valorats en el convocatòria
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Descripció del projecte

Incorporació d’accions de seguiment i avaluació

Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc en l’activitat

Vocació municipalista de l’activitat dirigida als serveis públics competència dels ens locals

4. En cas que l’objecte s’hagi emmarcat en activitat de caràcter excepcional / singular, heu de
MOTIVAR L’EXCEPCIONALITAT / SINGULARITAT DEL PROJECTE

5. OBJECTIUS DEL PROJECTE
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6. ACTIVITATS (cal relacionar-les amb els objectius).

Mod. SolSub_A1_10

7. PLA DE TREBALL CALENDARITZAT (fases, activitats i calendari d’execució)
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ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

NIF

Localitat

CP

Persona de contacte

Càrrec

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS (no incloure l’import sol·licitat)

IMPORT (€)

Recursos propis
Subvencions d’altres Administracions públiques (relacionar a Annex 3)
Aportacions privades (relacionar a Annex 3)
Altres ingressos (detallar)
TOTAL

4. PREVISIÓ DE DESPESES
Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)
Contractació externa
Material
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)
TOTAL
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
(diferència entre ingressos i despeses, no pot ser igual a 0)

IMPORT (€)
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi ID BDNS

Codi convocatòria

Àrea/Servei/Oficina

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Nom o raó social de l’entitat

NIF

Nom i cognoms
subscriu

DNI

de

qui

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1.

Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajut públics o per delictes de prevaricació, cohecho, malversació de
caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent en
qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit
l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la
Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació
del concurs.
No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015,
de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin.
Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels
supòsits relacionats a les lletres a) a h).
Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.

Àrea de Presidència
Secretaria General

k)

2.
3.
4.

Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la
inscripció en el corresponent registre.
Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.
Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent i al
control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a altres
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:

ENTITAT CONCEDENT

IDENTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA

IMPORT

La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa activitat per
altres àrees de la Diputació de Barcelona
5.

Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la
subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa
activitat.
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ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Nom o raó social de l’entitat

NIF

Nom i cognoms de qui
subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció:
No implica contacte habitual amb menors d’edat.
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en cas que
canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable.
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ANNEX 5
(complimentar únicament en aquells casos en què l’import sol·licitat
de subvenció sigui superior als 10.000 euros)
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Nom o raó social de l’entitat

NIF

Nom i cognoms de qui
subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua
DECLARA sota la seva responsabilitat :

1. Que, de conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les retribucions dels òrgans de direcció o
1
2
administració de l’entitat a la qual represento són actualment les següents :

CÀRREC

SALARI BRUT
ANUAL

2. Que resto assabentat que, en el cas que la subvenció concedida sigui superior als 10.000 euros i
en compliment d’allò previst al citat precepte, la Diputació de Barcelona farà públiques aquestes
retribucions.

1

Òrgans de direcció o administració: president/a, vicepresident/a, director/a, gerent, vocal, secretari/ària,
tresorer/a.
2
En cas que el càrrec sigui no remunerat, indicar-ho igualment a la graella.
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Mod. SolSub_A3_10

ANNEX 6

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi ID BDNS

Codi convocatòria

Àrea/Servei/Oficina

201820185120010253

10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Nom o raó social de l’entitat

NIF

Nom i cognoms de qui
subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat: (escollir una de les opcions)
a)

Que els següents documents de l’entitat a la qual representa, que van ser presentats en data
__________, en relació a l’expedient ___________, gestionat per ____________ (centre gestor)
de la Diputació de Barcelona, continuen vigents a data d’avui.
Escriptura d’apoderament
Escriptura de constitució
Estatuts
Inscripció al Registre corresponent
Composició de la junta/consell directiu
Altres: (indicar quins) _________________________________

b)

Que disposa de tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la
qual representa i que podrà acreditar-la en qualsevol moment que sigui requerida per la Diputació
de Barcelona
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ANNEX 7 - ENS LOCAL
COMPROMÍS DE L’ENS LOCAL
Nom Ens Local

NIF

Nom i cognoms
subscriu

de

Càrrec amb el què actua

qui

DNI

3

Activitat / projecte al que es
dona suport
Entitat peticionària de la
subvenció
Codi convocatòria Diputació
de Barcelona a la qual es
presenta l’entitat

201820185120010253

Motivació i descripció de l’interès municipal en l’activitat per a la qual l’entitat sol·licita la subvenció

Signatura digital vàlida del/de la representant legal de l’ens local

Gabinet de Premsa i Comunicació
3

BASE 5: Compromís de l’ajuntament on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la celebració
del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració signada d’aquesta circumstància per part de
l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració signada pel
regidor/a del districte o el/la regidor/a de l’àrea temàtica relacionada amb l’esdeveniment o actuació. I en
el supòsit que no hi hagi regidor/a de l’àrea temàtica relacionada o regidor/a de districte, podrà signar-se
pel comissionat/ada
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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar,
amb efectes 15 de juny de 2018, el conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i
el finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis
forestals per a l’any 2018 (Exp. 2018/0007061).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la
Direcció General de Difusió, d’acord amb el Decret 28/2018, de 7 de juny, de
reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, té les
competències relatives a la coordinació de la publicitat institucional i la definició dels
criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que en depenen.
2. L’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de
col·laboració en matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular
els aspectes més tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa
viària i xarxa de punts d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències,
entre altres.
3. L’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 ja
determinava que la Direcció General de Difusió, aleshores del Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de
publicitat institucional així com el responsable de la supervisió, el disseny i la
contractació de les campanyes que vulguin realitzar els departaments de
l’Administració de la Generalitat, i que segons aquest mateix acord del Govern la
contractació i el finançament corresponent a la gestió i inserció de les campanyes en
els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les
promogui però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o caràcter
transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció
General de Difusió. La competència en matèria de publicitat institucional queda
contemplada així mateix al Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc de serveis
de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat
pel Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de 2015 (expedient PR-2015-
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132), prorrogat per Resolució del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de 15 de
setembre de 2017, i a l’empara d’aquest Acord marc elabora els expedients per a la
inserció de la campanya anual als mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line,
que es reforça amb altres expedients de difusió d’altres campanyes de sensibilització,
conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya d’actituds
cíviques als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i
de les entitats que en depenen.
5. Atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya,
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les
seves conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les
limitacions pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim
rendiment des del punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.
6. Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així com
la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en aquesta actuació.
7. En aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de
la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any
2014. En data 13 d’abril de 2015 es va signar un segon conveni de col·laboració per a
2015, en data 20 de juliol de 2016 es va signar un tercer conveni entre els mateixos
signants i amb el mateix objecte per a l’any 2016, i en data 8 de novembre de 2017 es
va signar el corresponent a l’any 2017.
8. La Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart d’aquest conveni, en què la
Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i l’estratègia
de mitjans, un cop avaluada l’execució del conveni durant 2017, ha decidit la
conveniència de donar-li continuïtat al 2018, en les condicions detallades en cada un
dels pactes que segueixen.
9. La Generalitat de Catalunya ha dut a terme els corresponents procediments de
licitació per a la inserció de la campanya en els diferents mitjans, el que suposa que ha
de fer front a pagaments de manera immediata. Per tot això, es considera adient que
la Diputació de Barcelona faci la seva aportació mitjançant un únic pagament prèvia
presentació de l’Acta emesa per la Comissió de Seguiment justificativa de les
actuacions objecte del present conveni.
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10. Existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del vigent
pressupost de la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
1. L’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 de contractes
del sector públic.
2. La disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a 2014, relativa al règim de
contractacions conjuntes.
3. L’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, així com els articles 47 i següents de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). D’acord amb
l’article 50.1 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre s’ha elaborat la memòria justificativa que
consta en l’expedient.
4. Vist l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicat al BOPB
d’11 de juliol de 2018), segons el qual la competència per adoptar els acords del
present Dictamen correspon a la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONVALIDAR amb efectes del 15 de juny de 2018 el conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de
la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any
2018, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA, D’INTERIOR I D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ
CONJUNTA I FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS PER A L’ANY 2018.
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HI INTERVENEN
D’una banda, el senyor xxxxx xxxxx xxxxxx secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en virtut del nomenament efectuat pel Decret
11/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634, de 04.06.2018) i d’acord amb la Resolució
VEH/998/2017, de 9 de maig, de delegació de competències en diversos òrgans del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (DOGC núm. 7368, de
12.05.2017), en nom i representació d’aquest Departament.
D’altra banda, l’Hble. Senyor xxxxxx xxxxx xxxxxx, conseller del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
D’altra banda el senyor xxxxxx xxxxxx xxxxxx, secretari general del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d’ara en endavant DARP) de la Generalitat
de Catalunya, en virtut del nomenament efectuat per Decret 27/2016, de 14 de gener
(DOGC núm. 7038, de 15.1.2016), amb domicili a Barcelona, c/ Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614, telèfon 93 3046700 i NIF S0811001G. Intervé en aquest acte en virtut
de la delegació de competències efectuada per Resolució AAM/878/2011, de 31 de març,
de delegació de competències del titular del Departament d’Agricultura; Ramaderia, Pesca i
Alimentació en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5858, de 13.4.2011).
I d’altra banda, l’ll·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, Diputat delegat de la Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, amb NIF P080000B, en nom i
representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm.
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm.
7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i assistit per
la secretària delegada, senyora Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de la Secretaria, publicat en el BOPB de 17 de juliol de 2018.
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest
acte en el qual
MANIFESTEN
1. Que el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció
General de Difusió, d’acord amb el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, té les competències relatives a
la coordinació de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament
de les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les
entitats que en depenen.
2. Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en
matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més
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tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts
d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres.
3. Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 ja
determinava que la Direcció General de Difusió, aleshores del Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya, és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional
així com el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que
vulguin realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat, i que segons aquest
mateix acord del Govern la contractació i el finançament corresponent a la gestió i inserció
de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme
o entitat que les promogui però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o
caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció
General de Difusió. La competència en matèria de publicitat institucional queda contemplada
així mateix al Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
4. Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc de serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel
Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de 2015 (expedient PR-2015-132),
prorrogat per Resolució del secretari de difusió i Atenció Ciutadana de 15 de setembre de
2017, i a l’empara d’aquest Acord marc elabora els expedients per a la inserció de la
campanya anual als mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line, que es reforça amb
altres expedients de difusió d’altres campanyes de sensibilització, conscienciació ciutadana i
d’informació, més concretament la campanya d’actituds cíviques als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i de les
entitats que en depenen.
5. Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya,
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves
conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les limitacions
pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del
punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.
6. Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així com
la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en aquesta actuació.
7. Que en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició addicional
segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic.
8. Que en aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de
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comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014. En data 13 d’abril
de 2015 es va signar un segon conveni de col·laboració per a 2015, en data 20 de juliol de
2016 es va signar un tercer conveni entre els mateixos signants i amb el mateix objecte per
a l’any 2016, i en data 8 de novembre de 2017 es va signar el corresponent a l’any 2017.
9. Que la Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart d’aquest conveni, en què la
Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i l’estratègia de
mitjans, un cop avaluada l’execució del conveni durant 2017, ha decidit la conveniència de
donar-li continuïtat al 2018, en les condicions detallades en cada un dels pactes que
segueixen.
10. Que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, de simplificació i millorament de la regulació
normativa, regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració. Aquesta regulació
també està contemplada a l’article 49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP).
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb
subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la
Diputació de Barcelona per a la definició de la forma i imports de finançament de la
campanya de comunicació de prevenció dels incendis forestals per a l’exercici 2018.
Segon.- Condicions sobre la contractació i finançament de la campanya
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda serà l’òrgan de contractació i
el responsable de coordinar la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als
mitjans de comunicació. La contractació de les insercions es durà a terme segons el vigent
Acord Marc pels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional.
Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de
Barcelona finançaran, juntament amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, la contractació esmentada, d’acord amb el que s’indica al pacte tercer.
Tercer.- Finançament
Tenint en compte la importància que suposa per al país fomentar la prevenció dels incendis
forestals, i d’acord amb l’històric de campanyes que s’han dut a terme els darrers anys, es
preveu que el cost de les insercions no serà inferior a 750.000,00 €, IVA inclòs.
Aquesta part corresponent a les insercions publicitàries és la que es sufragarà conjuntament
entre les parts signants d’aquest conveni com segueix:
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El Departament d’Interior es compromet a aportar la quantitat de 100.000 €, per a la inserció
als mitjans de comunicació, que haurà de transferir al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda a la signatura del present conveni, amb càrrec a la partida
IT03D/226000300/2230 del seu pressupost. Aquest import representa un percentatge del
13,33% del total previst per a insercions.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es compromet a aportar la
quantitat de 120.000 €, per a la inserció als mitjans de comunicació, que haurà de transferir
al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a la signatura del present
conveni, amb càrrec a la partida AG07 D/226000300/5510 del seu pressupost. Aquest
import representa un percentatge del 16,00 % del total previst per a insercions.
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 115.000 €, per a la
inserció als mitjans de comunicació, que haurà d’ingressar al Tresor de la Generalitat, al
número de compte ES82 2100 XXX XX XXX, amb càrrec a la partida G/11100/92050/45000
del seu pressupost. Aquest import representa un percentatge del 15,33% del total previst
per a insercions i es farà efectiu en un únic pagament prèvia presentació de l’Acta emesa
per la Comissió de Seguiment justificativa de les actuacions objecte del present conveni,
incorporant la informació econòmica necessària i suficient que permeti identificar les
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats
de certificats de funcionaris públics, d’acord amb el que estableix la base 34.6 de les Bases
d’Execució del Pressupost 2018 de la Diputació de Barcelona. Aquesta Acta s’haurà de
presentar abans del 28 de febrer de 2019.
L’import restant fins a la totalitat de l’import contractat, un 55,34% del total, anirà a càrrec del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb càrrec a la partida EC1201
D/2260003000/1130/0000 pel que fa a la creativitat de la campanya i a la partida
DD04D/226000300/1210/0000 pel que fa a les insercions als mitjans de comunicació,
sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En cap cas, els Departaments
d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com la Diputació de
Barcelona, no incrementaran la seva aportació indicada en aquest conveni.
Un cop acabada la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per
a 2018, la Direcció General de Difusió emetrà un informe acreditatiu del compliment dels
objectius de la col·laboració previstos, el qual ha de contenir la liquidació de les actuacions
dutes a terme, en concret les contractacions realitzades i l’acreditació de les insercions
efectuades.
Quart.- Seguiment i control
Hi haurà una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels diferents
departaments i institucions signants. Aquesta Comissió tindrà caràcter tècnic i vetllarà pel
seguiment i avaluació de l’execució d’aquest encàrrec, així com per la resolució de les
qüestions tècniques que s’hi puguin plantejar.
La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General de
Difusió. Si s’escau, un/a funcionari/ària d’aquesta unitat n’aixecarà acta.
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Integren aquesta Comissió de Seguiment:
Per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda:
 El/la responsable de difusió institucional de la Direcció General de Difusió
Per part del Departament d’Interior:
 El/la cap de Comunicació
 Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
 El/la cap de Comunicació
 El/la subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni de la Direcció de
Serveis
Per part de la Diputació de Barcelona:
 El/la cap del Gabinet de Premsa i Comunicació o persona que el/la substitueixi.
 El/la cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes
Editorials
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar.
Cinquè.- Vigència
El termini de vigència del conveni s’inicia el dia 15 de juny de 2018 i s’estén fins al 31 de
desembre de 2018.
Aquest conveni de col·laboració pot ser prorrogat per a l’any 2019, per mutu acord de les
parts, sempre que hi hagi la necessitat d’inserir novament la campanya de comunicació
objecte d’aquest conveni i segons les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga es
formalitzarà amb la signatura d’una addenda al present conveni, en la qual es fixaran entre
les parts els nous termes de col·laboració i finançament.
Sisè.- Resolució anticipada
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants
del conveni.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
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En cas d’extinció anticipada, les parts decidiran, segons el moment en què es trobin les
actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.
Setè.- Naturalesa del conveni
Aquest conveni té, d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
el caràcter de conveni de col·laboració, atès que es tracta d’un acord subjecte a dret públic,
del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts.
Aquest caràcter de conveni de col·laboració també es deriva del que disposa el capítol VI
del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Aquesta regulació té caràcter bàsic i es complementa amb l’anterior en tot allò que no la
contradigui.
El conveni queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, d’acord amb el que disposa l’article 6.1 sense perjudici que hi
siguin d’aplicació els principis de la legislació contractual del sector públic per resoldre els
dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, segons disposa l’article 109.2 de l’esmentada
Llei 26/2010, de 3 d’agost.
Vuitè.- Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració
mútua, en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula quarta.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre
l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Novè.- Publicitat
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’acord amb l’article 110.3 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, publicarà el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. També, i d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni signat s’ha d’inscriure
al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, el qual és accessible
des del Portal de la Transparència.
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.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document a
Barcelona i a un sol efecte”
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent quinze mil euros (115.000€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del vigent pressupost de
la corporació en favor de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les obligacions
derivades del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona
per a la contractació conjunta i el finançament de la campanya de comunicació sobre
la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2018.
Tercer. PROCEDIR al pagament de la despesa de cent quinze mil euros (115.000 €),
d’acord amb el previst al pacte tercer del conveni.
Quart. NOTIFICAR els presents acords als Departaments de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, d’Interior, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran,
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, bon dia, senyor president.
Simplement apuntar que fora bo aprovar els convenis abans de l’inici de la seva
execució, no com ha passat en aquest punt. Gràcies.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Nadal és molt
més» (exp. 2018/0018101).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona du a terme, a través de diferents canals corporatius de
xarxes socials i del site de la campanya https://nadalesmoltmes.diba.cat, el concurs
«Nadal és molt més», que té per objectiu la interacció i participació dels usuaris a les
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i donar a conèixer l’oferta turística de les
comarques de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida als usuaris dels diferents canals corporatius de
xarxes socials a respondre 10 preguntes sobre curiositats de les activitats
nadalenques de les comarques barcelonines. Entre tots els participants que hagin
respòs correctament 5 de les 10 preguntes es farà un sorteig a través de la plataforma
Easy Promos.
3. El període per participar en el concurs «Nadal és molt més» començarà el dia 10
de desembre de 2018 a les 9 hores i finalitzarà el 6 de gener de 2019 a les 23:59
hores.
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Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol, publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018, estableix que la competència per dictar aquesta resolució
correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs
«Nadal és molt més», el text literal de les quals és el següent:
“Bases del concurs «Nadal és molt més»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el concurs «Nadal és molt més» a través dels
diferents canals corporatius de xarxes socials i del site de campanya
https://nadalesmoltmes.diba.cat.
En el concurs podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya.
La Diputació de Barcelona convida els usuaris a participar al concurs responent les 10
preguntes sobre curiositats de les activitats nadalenques de la demarcació. Entre tots els
participants que hagin respòs correctament 5 de les 10 preguntes es farà un sorteig a través
de la plataforma Easy Promos per determinar els 3 guanyadors.
Segon. Organització
El concurs «Nadal és molt més» està organitzat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de
la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
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Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Accedir a la pàgina del concurs allotjada a la plataforma Easy Promos, a través dels
diferents canals corporatius de xarxes socials o del site de la campanya
https://nadalesmoltmes.diba.cat.
3. Respondre les 10 preguntes del concurs relacionades amb les activitats nadalenques de
les comarques barcelonines.
4. Facilitar un nom i un correu electrònic, un cop respostes les 10 preguntes, i facilitar el
consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades en cas que resultin
guanyadors del concurs.
5. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Quart. Calendari d’inscripció al concurs
El període per participar al sorteig començarà el 10 de desembre de 2018 a les 9 hores i
finalitzarà el 6 de gener de 2019 a les 23.59 hores.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta,
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a
les empreses responsables de les xarxes socials, perquè adopti les mesures que
corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre
qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premi
Hi haurà tres guanyadors. El premi per a cada un d’ells serà un vol en globus pels voltants
de Montserrat per a 2 persones. El termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de
la seva comunicació mitjançant missatge electrònic. Cada premi està valorat en 290 € IVA
inclòs, el que fa un total de 870 € IVA inclòs pels tres vols, i serà a càrrec de Diputació de
Barcelona.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig a través de la plataforma Easy Promos, plataforma que tria de forma
automàtica els guanyadors, entre tots els participants que hagin encertat correctament,
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almenys, 5 de les 10 preguntes. El dia 9 de gener de 2019 la Diputació de Barcelona
comunicarà el premi als premiats mitjançant correu electrònic.
3.

Procediment d’acceptació

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig en el termini
de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom i cognoms, el DNI i
un telèfon de contacte.
Si els guanyadors no responen en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no
compleixen alguna de les normes d’aquest concurs, o no volen o no poden gaudir del premi,
quedaran descartats i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a
continuació.
4. Lliurament del premi
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran publicats als canals
corporatius de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
als guanyadors, mitjançant el seu correu electrònic, per tal que puguin gaudir del premi.
Setè. Protecció de dades personals
Aquest concurs està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i
autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la
Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a
contactar amb les persones guanyadores, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba,
webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador que s’incorporaran a l’arxiu
històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu
electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp.
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@dba.cat
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via
se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima
oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
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Els serveis prestats per les xarxes socials Facebook i Instagram, es regulen per les
condicions establertes per aquests proveïdor a:
https://www.facebook.com/about/privacy/ i
https://help.instagram.com/478745558852511.
El fet de ser usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consenteix el tractament de les
seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions de Facebook i Instagram, que
posem a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per
tercers sense el consentiment que inclogui informació personal sobre el participant, així com
informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
Les xarxes socials Facebook i Instagram estan exemptes de tota responsabilitat en relació
amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest concurs ni hi són associades.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals.
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un
tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu
de la Diputació en la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs. Si no s'accepten
aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona quedarà alliberada
del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”
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Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de vuitcents setanta euros (870 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona.
Tercer. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de suport a les iniciatives locals en matèria d’ocupació
i de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió
d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm.
2018/0018720).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

El treball és un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les
principals fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació i d’integració
social que les administracions públiques estan obligades a promoure. A més,
l'escala local és la primera receptora de la problemàtica associada a la
desocupació i, en conseqüència, les administracions locals, per la seva proximitat,
es veuen obligades a donar una resposta.

2.

El mercat de treball segueix registrant una taxa d'atur elevada, que en el cas de la
demarcació de Barcelona se situa en un 13,1% l'any 2017 (Font: Idescat, a partir
de dades de l'enquesta de població activa), dada que es troba lluny de la mitjana
del 7,7% de la UE en el mateix any (Font: Eurostat).

3.

Malgrat la reducció experimentada els darrers anys en el nombre de persones en
situació d'atur, es continua observant, per una banda, una significativa precarietat
laboral, amb un 21,6% de taxa de temporalitat de les persones ocupades
assalariades l'any 2017 a la demarcació de Barcelona (Font: Idescat a partir de les
dades de l'enquesta de població activa) i, per una altra banda, una important
cronificació de l'atur: el 42,4% de les persones en situació d’atur a la demarcació
són de llarga o molt llarga durada, i només un 59,7% de les persones en situació
d’atur reben algun tipus de prestació o subsidi (Font: Servei d’Ocupació de
Catalunya).

4.

L'atur i la precarietat laboral continuen sent el problema de tipus econòmic i social
que més preocupa a la ciutadania, tal i com s'observa als successius baròmetres
elaborats pel Centre d'Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (Font: CEO.
Baròmetre d’Opinió Política).
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5.

Aquesta problemàtica requereix d’actuacions per part de les instàncies públiques.
Aquestes iniciatives han d’orientar-se necessàriament a promoure l’ocupació de
les persones aturades, especialment de les que es troben en situacions de risc
d’exclusió social, de manera que, afavorint la seva integració i permanència al
mercat de treball pugui contribuir-se també a la seva inclusió social a la vegada
que s’afavoreixi el teixit empresarial i productiu local facilitant la contractació de
treballadors i treballadores. No obstant això, i més enllà de l’adopció de mesures
pal·liatives de foment de l’ocupació, cal també impulsar iniciatives de prevenció
adreçades a incentivar la creació de llocs de treball i la seva cobertura, a més de
millorar la qualificació professional dels aturats, la qual cosa s’estima necessària
per a procurar el seu accés al mercat del treball i el seu manteniment.

6.

Per tant, cal adoptar, per part de les administracions públiques, mesures
encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local, impulsant polítiques
de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d’integració
laboral. Els governs locals, per la seva proximitat amb els ciutadans, es veuen
compel·lits a treballar de forma proactiva en el desplegament de les polítiques
locals de foment de l’ocupació, atesa la seva innegable vinculació amb la
integració social i el desenvolupament econòmic. No obstant això, els mitjans de
finançament de què disposen per a dotar pressupostàriament les plantilles de
personal i els plans locals d’ocupació són escassos. A més, aquesta poca
disponibilitat de fons econòmics i les restriccions imposades a l’ús dels mateixos
impedeixen l’impuls i la gestió de nous projectes d’inclusió i de desenvolupament
de l’economia productiva a l’àmbit local.

7.

La Diputació de Barcelona, en consonància amb el que ha estat exposat, no ha
estat, ni és, aliena a la realitat ocupacional del seu territori. D’aquí que, en el curs
dels darrers anys, s’hagin aprovat, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, convocatòries d’ajuts adreçades a fomentar l’ocupació local, a millorar
les oportunitats de les persones aturades i a incentivar la generació d’ocupació, de
manera que, any rere any, s’ha vingut contribuint, mitjançant la concessió de
suports econòmics als ens locals de la demarcació, a pal·liar les situacions de
necessitat i les problemàtiques diverses generades per la manca d’ocupació i la
situació de vulnerabilitat social i econòmica d’un nombre elevat de persones i
famílies.

8.

Així doncs, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de 10 de març de 2016, es va aprovar el Programa complementari de
foment de l'ocupació i de suport a la integració social", el seu règim regulador i la
concessió dels ajuts (el qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 21 de març de 2016). Aquest Programa complementari es va
caracteritzar per anar clarament orientat a la doble vessant de foment de
l’ocupació i de garantia del benestar social, en el benentès que garantint i millorant
les condicions ocupacionals dels col·lectius en risc d’exclusió social es podria
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millorar la qualitat de vida de les persones i, en conjunt, afavorir el
desenvolupament econòmic i social dels ens locals.
9.

Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
en sessió de 23 de febrer de 2017, es va aprovar el Programa complementari de
foment de l’ocupació 2017-2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 3 de març de 2017). L’aprovació d’aquest programa va suposar
renovar el compromís de la Diputació de Barcelona en la prestació de suport als
governs locals per a generar nova ocupació i fomentar l’ocupabilitat de les
persones aturades, al mateix temps que es contribuís a procurar l’ocupabilitat de
persones en risc d’exclusió social i de major vulnerabilitat.

10. Amb aquests programes, en el marc del vigent Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, s’ha vetllat per a procurar un finançament adequat i suficient als ens
locals destinataris en matèria d’ocupació. Aquesta circumstància posa de manifest
la voluntat de la corporació d’oferir una assistència continuada en aquesta matèria
per a millorar l’ocupabilitat de les persones, contribuint a erradicar les situacions
de vulnerabilitat social i, a la vegada, reforçar el desenvolupament econòmic del
territori.
11. En vista dels antecedents i atesa la voluntat d’ajustar la tasca d’assistència i
cooperació local que presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” a les necessitats reals dels governs locals, cal
comptar amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida
com per impulsar la diversificació econòmica i el progrés social del conjunt de la
demarcació de Barcelona. Es tracta, en conseqüència, d’articular, des d’aquesta
corporació, un suport de caràcter integral que vagi en consonància amb les
competències que s’atribueixen a les Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en matèria d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora amb relació amb la comesa
dels futurs Consells de vegueria en els termes dels articles 90 i 91 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.
12. L’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”
implica renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de
prestar suport als governs locals en la generació de nova ocupació, tot donant
continuïtat al recolzament que ha vingut prestant en aquesta matèria en el marc
de diferents Programes complementaris. Per això, cerca també afavorir la inserció
sociolaboral de les persones en situació de risc d’exclusió social i, a la vegada,
impulsar una visió estratègica territorial de creixement econòmic que permeti
incrementar les probabilitats de que les persones desocupades trobin i mantinguin
una feina. Tant és així que, amb el present Programa complementari, es recolza
no només els tradicionals plans d’ocupació “pal·liatius”, orientats a la creació
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directa d’ocupació per part dels ens locals, sinó que també afavoreixen l’impuls i el
desplegament de mesures preventives, a mig/llarg termini, de qualificació
professional, per millorar l’ocupabilitat de les persones, i el foment de la
contractació per part de les empreses del territori, per millorar la competitivitat del
teixit productiu local.
13. Per tant, el present Programa també preveu la possibilitat de donar suport a
entitats i de fomentar la contractació de personal per part de les mateixes, sens
perjudici de la consideració que s’efectua, amb caràcter general, al conjunt de les
empreses locals, en considerar-los agents susceptibles de generar noves
oportunitats a l’àmbit laboral que, a la vegada, poden millorar la competitivitat del
teixit productiu local i afavorir el desenvolupament econòmic conjunt. Tot això,
sense obviar l’impacte social que es deriva de la millora de les condicions
d’ocupabilitat i de les oportunitats laborals de les persones que es troben en
situació de risc d’exclusió social. I és precisament en vista d’aquesta darrera
qüestió que es preveu la concessió d’ajuts econòmics adreçats al desplegament
de plans locals d’ocupació, a la garantia d’una formació professionalitzada i a
afavorir que les empreses contractin persones aturades a través d’ajuts a la
contractació.
14. Aquest suport es vehicula mitjançant un fons de prestació amb el que es pretén
contribuir al foment de l’ocupació local de forma integral, a l’entorn de dues línies
de suport que responen, no tant a la tipologia d’actuacions o de despeses a
executar, sinó als destinataris de les mateixes i a la voluntat de conferir un
tractament específic i diferenciat a les diferents realitats locals, aquesta vegada,
en raó del seu volum poblacional.
15. La quantia total amb què es dota el present Programa complementari és de vint-iquatre milions d’euros, distribuïts entre les anualitats 2019 i 2020 a raó de dotze
milions d’euros per anualitat. Aquest repartiment respon a la capacitat d’execució
de la despesa que es preveu i, d’acord amb el que recull el decret del Diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control
de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a la
proposta del centre gestor.
16. La distribució dels ajuts en el marc del present Programa complementari s’ha dut a
terme de conformitat amb els criteris que s’estableixen al règim regulador. Aquests
criteris es basen en les variables referides a la població (les dades oficials de
població a 1 de gener de 2017, d’acord amb el Reial decret 1039/2017, de 15 de
desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2017 (publicat al Boletín
Oficial del Estado de 29 de desembre de 2017), i a l’atur registrat als municipis de
la demarcació de Barcelona (d’acord amb la informació obtinguda de la font
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Hermes, Diputació de Barcelona, en base a les dades proporcionades pel
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya).
17. Per una banda, la línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1) preveu la
concessió de suports econòmics als ens locals per afavorir la realització
d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa. En
aquest sentit, es preveu concedir ajuts per al finançament de plans locals
d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per afavorir la
contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de tres modalitats: la
modalitat de suport als plans locals d’ocupació, la modalitat de suport a la
formació i la modalitat d’ajuts a la contractació laboral.
18. D’altra banda, la Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis
(línia 2) s’adreça específicament als municipis de fins a 1.000 habitants. En el
marc de la mateixa es preveu la concessió d’ajuts destinats al finançament
d’actuacions que puguin emmarcar-se en l’Àrea de despesa 2, dins la política de
despesa 24 sobre “Foment de l’ocupació local”, en els termes de l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2015, de 14
de març. Per tant, en el marc d’aquesta línia de suport s’amplia la despesa
elegible i no es preveu com a necessària la subjecció a alguna de les modalitats
previstes per la Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1). D’aquesta
manera es pretén afavorir que aquests ajuntaments puguin impulsar totes aquelles
actuacions que siguin necessàries en l’àmbit del foment de l’ocupació local i, a
mitjà i/o llarg termini, garantir que disposen de recursos suficients per a promoure
el desenvolupament de l’ocupació i generar noves oportunitats de treball.
19. A més, la seva articulació continua enfocant-se a assegurar la màxima cobertura
territorial de les assistències ofertes. Per això el seu desplegament es durà a
terme en paral·lel amb altres iniciatives impulsades des d’altres administracions
públiques, de forma coordinada, per a garantir el desenvolupament econòmic i
fomentar l’ocupació local, prenent en consideració la diferent realitat local en
observança dels principis de lleialtat institucional i d’autonomia local.
20. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis i entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de la Diputació de Barcelona.
Queda exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la
mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
21. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
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22. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als
governs locals en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que estableixen com a competència dels municipis la
realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra
l’atur.
23. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present
Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara la seva aprovació i
ulterior desplegament.
Fonaments de dret:
1. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de
9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 11 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació de programes
complementaris i el seu règim.
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 20192020” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Segon. APROVAR el règim regulador del “Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020” que consta a l’Annex 1 que forma part del present dictamen, i
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disposar que esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels
ajuts que es derivin del present Programa complementari.
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del “Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, que es detallen a continuació:
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Nom ens

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar
de Segarra
Ajuntament
d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Munt
Ajuntament
d'Argençola
Ajuntament
d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0800100J

82.348,40

41.174,20

41.174,20 18/X/262990

1803004908

1

2

P0800200H

10.631,80

5.315,90

5.315,90 18/X/263187

1803004906

1

2

P0801400C

31.508,67

15.754,33

15.754,34 18/X/263088

1803004908

3

4

P0800300F

71.752,17

35.876,09

35.876,08 18/X/263002

1803004908

5

6

P0800400D

10.650,16

5.325,08

5.325,08 18/X/263184

1803004906

3

4

P0800600I

140.767,11

70.383,55

70.383,56 18/X/262978

1803004908

7

8

P0800700G

73.272,61

36.636,31

36.636,30 18/X/263012

1803004908

9

10

P0800800E

10.506,04

5.253,02

5.253,02 18/X/263195

1803004906

5

6

P0800900C

81.899,96

40.949,98

40.949,98 18/X/262993

1803004908

11

12

P0801000A

64.523,43

32.261,71

32.261,72 18/X/263044

1803004908

13

14

P0801100I

30.475,49

15.237,74

15.237,75 18/X/263097

1803004908

15

16

P0801200G

30.234,10

15.117,05

15.117,05 18/X/263099

1803004908

17

18
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Nom ens
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

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Operació
comptable

Posició
2019

14.597,64 18/X/263114

1803004908

19

20

350.647,40 350.647,40 18/X/262922

1803004908

21

22

14.597,64

Codi XGL

Posició
2020

P0801300E

29.195,28

P0801500J

701.294,80

P0831200A

94.680,02

47.340,01

47.340,01 18/X/262987

1803004908

23

24

P0801600H

30.265,12

15.132,56

15.132,56 18/X/263104

1803004908

25

26

P0801700F

35.472,52

17.736,26

17.736,26 18/X/263061

1803004908

27

28

P0801800D

33.089,62

16.544,81

16.544,81 18/X/263071

1803004908

29

30

P0825200I

189.947,66

94.973,83

94.973,83 18/X/262948

1803004908

31

32

P0802000J

65.770,49

32.885,25

32.885,24 18/X/263029

1803004908

33

34

P0802100H

10.130,17

5.065,08

5.065,09 18/X/263224

1803004906

7

8

P0802200F

146.185,04

73.092,52

73.092,52 18/X/262976

1803004908

35

36

P0802300D

73.706,76

36.853,38

36.853,38 18/X/263008

1803004908

37

38

P0802400B

11.198,34

5.599,17

5.599,17 18/X/263165

1803004906

9

10

P0802800C

29.244,54

14.622,27

14.622,27 18/X/263122

1803004908

39

40

P0802900A

35.656,21

17.828,10

17.828,11 18/X/263052

1803004908

41

42
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Calaf
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Calders municipis (línia 2)
Ajuntament de Caldes Línia de suport a la millora de
de Montbui
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Caldes Línia de suport a la millora de
d'Estrac
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Calella l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Calldetenes
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Callús
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Calonge l'ocupabilitat per a petits
de Segarra
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Campins
municipis (línia 2)
Ajuntament de Canet
Línia de suport a la millora de
de Mar
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Canovelles
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Cànoves i Samalús
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Canyelles
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Cabrils

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0803000I

67.382,80

33.691,40

33.691,40 18/X/263027

1803004908

43

44

P0803100G

34.690,70

17.345,35

17.345,35 18/X/263066

1803004908

45

46

P0803400A

12.187,18

6.093,59

6.093,59 18/X/263137

1803004906

11

12

P0803300C

144.978,70

72.489,35

72.489,35 18/X/262972

1803004908

47

48

P0803200E

32.371,76

16.185,88

16.185,88 18/X/263081

1803004908

49

50

P0803500H

152.470,97

76.235,48

76.235,49 18/X/262967

1803004908

51

52

P0822400H

30.972,40

15.486,20

15.486,20 18/X/263089

1803004908

53

54

P0803700D

30.384,03

15.192,02

15.192,01 18/X/263107

1803004908

55

56

P0803600F

10.479,87

5.239,94

5.239,93 18/X/263197

1803004906

13

14

P0803800B

11.305,20

5.652,60

5.652,60 18/X/263164

1803004906

15

16

P0803900J

89.120,47

44.560,24

44.560,23 18/X/262985

1803004908

57

58

P0804000H

150.617,42

75.308,71

75.308,71 18/X/262975

1803004908

59

60

P0804100F

32.724,52

16.362,26

16.362,26 18/X/263079

1803004908

61

62

P0804200D

37.768,72

18.884,36

18.884,36 18/X/263054

1803004908

63

64
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Nom ens
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de Capolat
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 Riu
Ajuntament de
Castellar del Vallès
Ajuntament de
Castellbell i el Vilar
Ajuntament de
Castellbisbal

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0804300B

63.996,70

31.998,35

31.998,35 18/X/263046

1803004908

65

66

P0804400J

10.196,08

5.098,04

5.098,04 18/X/263219

1803004906

17

18

P0804500G

147.846,48

73.923,24

73.923,24 18/X/262969

1803004908

67

68

P0804600E

36.812,95

18.406,47

18.406,48 18/X/263051

1803004908

69

70

P0804700C

12.252,92

6.126,46

6.126,46 18/X/263147

1803004906

19

20

P0804800A

28.797,72

14.398,86

14.398,86 18/X/263115

1803004908

71

72

P0805600D

10.124,50

5.062,25

5.062,25 18/X/263225

1803004906

21

22

P0805100E

10.370,54

5.185,27

5.185,27 18/X/263208

1803004906

23

24

P0804900I

10.313,93

5.156,96

5.156,97 18/X/263205

1803004906

25

26

P0805000G

160.842,17

80.421,09

80.421,08 18/X/262958

1803004908

73

74

P0805200C

34.841,61

17.420,80

17.420,81 18/X/263063

1803004908

75

76

P0805300A

81.734,19

40.867,10

40.867,09 18/X/262992

1803004908

77

78
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Nom ens

Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castellet i la Gornal
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

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Operació
comptable

Posició
2019

5.869,28 18/X/263149

1803004906

27

28

157.439,02 157.439,03 18/X/262933

1803004908

79

80

5.869,29

Codi XGL

Posició
2020

P0805400I

11.738,57

P0805500F

314.878,05

P0805700B

31.167,88

15.583,94

15.583,94 18/X/263100

1803004908

81

82

P0805900H

10.397,36

5.198,68

5.198,68 18/X/263207

1803004906

29

30

P0805800J

10.987,01

5.493,50

5.493,51 18/X/263169

1803004906

31

32

P0806000F

30.302,35

15.151,17

15.151,18 18/X/263109

1803004908

83

84

P0806100D

28.015,71

14.007,85

14.007,86 18/X/263124

1803004908

85

86

P0806200B

11.219,71

5.609,86

5.609,85 18/X/263158

1803004906

33

34

P0806300J

31.011,78

15.505,89

15.505,89 18/X/263091

1803004908

87

88

P0806400H

28.663,99

14.332,00

14.331,99 18/X/263116

1803004908

89

90

P0806500E

29.352,35

14.676,18

14.676,17 18/X/263112

1803004908

91

92

P0806600C

69.469,03

34.734,52

34.734,51 18/X/263024

1803004908

93

94

P0826800E

28.034,74

14.017,37

14.017,37 18/X/263130

1803004908

95

96

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nom ens
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 FigaróMontmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars
de la Selva
Ajuntament de Fogars
de Montclús

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0826600I

248.908,13

124.454,06

124.454,07 18/X/262936

1803004908

97

98

P0806700A

72.939,38

36.469,69

36.469,69 18/X/263009

1803004908

99

100

P0806800I

35.824,44

17.912,22

17.912,22 18/X/263053

1803004908

101

102

P0806900G

10.726,14

5.363,07

5.363,07 18/X/263176

1803004906

35

36

P0807000E

10.837,81

5.418,91

5.418,90 18/X/263180

1803004906

37

38

P0807100C

85.852,95

42.926,48

42.926,47 18/X/262984

1803004908

103

104

P0807200A

390.181,45

195.090,72

195.090,73 18/X/262927

1803004908

105

106

P0807300I

91.068,92

45.534,46

45.534,46 18/X/262982

1803004908

107

108

P0807400G

64.014,98

32.007,49

32.007,49 18/X/263047

1803004908

109

110

P0813300A

27.890,71

13.945,36

13.945,35 18/X/263134

1803004908

111

112

P0807900F

10.092,68

5.046,34

5.046,34 18/X/263227

1803004906

39

40

P0808100B

29.304,58

14.652,29

14.652,29 18/X/263117

1803004908

113

114

P0808000D

11.118,92

5.559,46

5.559,46 18/X/263167

1803004906

41

42

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nom ens
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de Fontrubí

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Gaià
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Gallifa
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Gavà
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Gelida
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Gironella
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Gisclareny
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Granera municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Granollers
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Gualba l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Guardiola de Berguedà municipis (línia 2)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0808200J

29.960,19

14.980,10

14.980,09 18/X/263094

1803004908

115

116

P0808300H

28.696,16

14.348,08

14.348,08 18/X/263120

1803004908

117

118

P0808400F

28.281,63

14.140,82

14.140,81 18/X/263123

1803004908

119

120

P0808900E

10.466,67

5.233,33

5.233,34 18/X/263206

1803004906

43

44

P0808600A

10.435,68

5.217,84

5.217,84 18/X/263202

1803004906

45

46

P0808800G

223.960,72

111.980,36

111.980,36 18/X/262938

1803004908

121

122

P0809000C

70.173,10

35.086,55

35.086,55 18/X/263026

1803004908

123

124

P0809100A

37.918,56

18.959,28

18.959,28 18/X/263049

1803004908

125

126

P0809200I

10.125,80

5.062,90

5.062,90 18/X/263229

1803004906

47

48

P0809400E

10.171,67

5.085,83

5.085,84 18/X/263223

1803004906

49

50

P0809500B

271.287,93

135.643,96

135.643,97 18/X/262935

1803004908

127

128

P0809600J

28.546,34

14.273,17

14.273,17 18/X/263118

1803004908

129

130

P0809800F

12.508,08

6.254,04

6.254,04 18/X/263140

1803004906

51

52

Àrea de Presidència
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Jorba
municipis (línia 2)
Ajuntament de la
Línia de suport a la millora de
Garriga
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de la
Línia de suport a la millora de
Granada
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de la
l'ocupabilitat per a petits
Llacuna
municipis (línia 2)
Ajuntament de la
Línia de suport a la millora de
Llagosta
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de la Nou
l'ocupabilitat per a petits
de Berguedà
municipis (línia 2)
Ajuntament de la
Línia de suport a la millora de
Palma de Cervelló
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de la Pobla Línia de suport a la millora de
de Claramunt
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de la Pobla Línia de suport a la millora de
de Lillet
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de la Quar municipis (línia 2)
Ajuntament de la Roca Línia de suport a la millora de
del Vallès
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de la Torre Línia de suport a la millora de
de Claramunt
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Gurb

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0809900D

30.507,04

15.253,52

15.253,52 18/X/263084

1803004908

131

132

P0810200F

12.021,00

6.010,50

6.010,50 18/X/263146

1803004906

53

54

P0808700I

140.268,64

70.134,32

70.134,32 18/X/262977

1803004908

133

134

P0809300G

30.181,25

15.090,63

15.090,62 18/X/263105

1803004908

135

136

P0810300D

12.248,00

6.124,00

6.124,00 18/X/263142

1803004906

55

56

P0810400B

88.840,34

44.420,17

44.420,17 18/X/262988

1803004908

137

138

P0814100D

10.363,89

5.181,94

5.181,95 18/X/263209

1803004906

57

58

P5831301F

32.958,41

16.479,20

16.479,21 18/X/263077

1803004908

139

140

P0816400F

31.186,23

15.593,11

15.593,12 18/X/263101

1803004908

141

142

P0816500C

27.885,17

13.942,59

13.942,58 18/X/263132

1803004908

143

144

P0817600J

10.144,13

5.072,07

5.072,06 18/X/263226

1803004906

59

60

P0818000B

77.756,20

38.878,10

38.878,10 18/X/262998

1803004908

145

146

P0828600G

36.530,09

18.265,04

18.265,05 18/X/263060

1803004908

147

148

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nom ens
Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de les
l'ocupabilitat per a petits
Cabanyes
municipis (línia 2)
Ajuntament de les
Línia de suport a la millora de
Franqueses del Vallès l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de les
l'ocupabilitat per a petits
Masies de Roda
municipis (línia 2)
Ajuntament de les
Línia de suport a la millora de
Masies de Voltregà
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
l'Espunyola
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
l'Esquirol
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de l'Estany municipis (línia 2)
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Línia de suport a la millora de
Llobregat
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Lliçà
Línia de suport a la millora de
d'Amunt
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Lliçà de Línia de suport a la millora de
Vall
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Llinars
Línia de suport a la millora de
del Vallès
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0800500A

69.760,33

34.880,17

34.880,16 18/X/263018

1803004908

149

150

P0802700E

12.182,73

6.091,37

6.091,36 18/X/263139

1803004906

61

62

P0808500C

154.173,11

77.086,55

77.086,56 18/X/262965

1803004908

151

152

P0811500H

11.647,56

5.823,78

5.823,78 18/X/263150

1803004906

63

64

P0811600F

32.750,81

16.375,41

16.375,40 18/X/263073

1803004908

153

154

P0807700J

10.625,80

5.312,90

5.312,90 18/X/263192

1803004906

65

66

P0825400E

30.170,32

15.085,16

15.085,16 18/X/263103

1803004908

155

156

P0807800H

10.890,98

5.445,49

5.445,49 18/X/263172

1803004906

67

68

P0810000J

700.633,75

350.316,87

350.316,88 18/X/262920

1803004908

157

158

P0810600G

89.672,99

44.836,50

44.836,49 18/X/262980

1803004908

159

160

P0810700E

66.508,86

33.254,43

33.254,43 18/X/263031

1803004908

161

162

P0810500I

76.722,70

38.361,35

38.361,35 18/X/263000

1803004908

163

164

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Lluçà
municipis (línia 2)
Ajuntament de Malgrat Línia de suport a la millora de
de Mar
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Malla
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Manlleu l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Manresa
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Marganell
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Martorell
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Martorelles
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Masquefa
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Matadepera
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Mataró l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Mediona
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Moià
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Molins
Línia de suport a la millora de
de Rei
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0810800C

10.600,42

5.300,21

5.300,21 18/X/263183

1803004906

69

70

P0810900A

149.631,54

74.815,77

74.815,77 18/X/262968

1803004908

165

166

P0811000I

10.498,85

5.249,42

5.249,43 18/X/263186

1803004906

71

72

P0811100G

161.267,31

80.633,65

80.633,66 18/X/262963

1803004908

167

168

P0811200E

372.761,19

186.380,59

186.380,60 18/X/262930

1803004908

169

170

P0824200J

10.691,16

5.345,58

5.345,58 18/X/263189

1803004906

73

74

P0811300C

180.270,51

90.135,25

90.135,26 18/X/262953

1803004908

171

172

P0811400A

38.764,23

19.382,11

19.382,12 18/X/263050

1803004908

173

174

P0811800B

73.958,19

36.979,10

36.979,09 18/X/263015

1803004908

175

176

P0811900J

69.570,20

34.785,10

34.785,10 18/X/263005

1803004908

177

178

P0812000H

603.950,30

301.975,15

301.975,15 18/X/262924

1803004908

179

180

P0812100F

31.221,48

15.610,74

15.610,74 18/X/263096

1803004908

181

182

P0813700B

65.182,95

32.591,47

32.591,48 18/X/263037

1803004908

183

184

P0812200D

163.309,33

81.654,67

81.654,66 18/X/262957

1803004908

185

186

Àrea de Presidència
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Nom ens
Ajuntament de Mollet
del Vallès
Ajuntament de
Monistrol de Calders
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de
Montcada i Reixac

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Montclar
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Montesquiu
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Montgat l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Montmajor
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Montmaneu
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Montmeló
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Montornès del Vallès
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Montseny
municipis (línia 2)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0812300B

250.045,04

125.022,52

125.022,52 18/X/262937

1803004908

187

188

P0812700C

12.115,05

6.057,53

6.057,52 18/X/263153

1803004906

75

76

P0812600E

33.160,87

16.580,44

16.580,43 18/X/263078

1803004908

189

190

P0812400J

200.539,49

100.269,74

100.269,75 18/X/262946

1803004908

191

192

P0812900I

10.244,17

5.122,08

5.122,09 18/X/263216

1803004906

77

78

P0813000G

12.465,62

6.232,81

6.232,81 18/X/263138

1803004906

79

80

P0812500G

80.157,59

40.078,79

40.078,80 18/X/262994

1803004908

193

194

P0813100E

10.967,17

5.483,59

5.483,58 18/X/263166

1803004906

81

82

P0813200C

10.297,32

5.148,66

5.148,66 18/X/263212

1803004906

83

84

P0813400I

73.426,83

36.713,42

36.713,41 18/X/263011

1803004908

195

196

P0813500F

149.193,09

74.596,54

74.596,55 18/X/262974

1803004908

197

198

P0813600D

10.813,25

5.406,62

5.406,63 18/X/263175

1803004906

85

86
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Nom ens

Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs
del Penedès
Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda
de Mar
Ajuntament de Polinyà

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0812800A

11.545,08

5.772,54

5.772,54 18/X/263155

1803004906

87

88

P0813800J

10.508,95

5.254,47

5.254,48 18/X/263194

1803004906

89

90

P0813900H

65.766,98

32.883,49

32.883,49 18/X/263041

1803004908

199

200

P0814000F

66.858,14

33.429,07

33.429,07 18/X/263039

1803004908

201

202

P0815300I

12.372,98

6.186,49

6.186,49 18/X/263141

1803004906

91

92

P0815400G

75.135,81

37.567,90

37.567,91 18/X/263006

1803004908

203

204

P0815500D

88.089,74

44.044,87

44.044,87 18/X/262983

1803004908

205

206

P0815600B

78.370,59

39.185,29

39.185,30 18/X/262995

1803004908

207

208

P0815800H

149.205,28

74.602,64

74.602,64 18/X/262966

1803004908

209

210

P0815900F

11.001,79

5.500,89

5.500,90 18/X/263171

1803004906

93

94

P0816000D

145.664,56

72.832,28

72.832,28 18/X/262979

1803004908

211

212

P0816200J

181.201,21

90.600,60

90.600,61 18/X/262955

1803004908

213

214

P0816600A

72.189,56

36.094,78

36.094,78 18/X/263017

1803004908

215

216
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Pontons municipis (línia 2)
Ajuntament de Prats de Línia de suport a la millora de
Lluçanès
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Premià Línia de suport a la millora de
de Dalt
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Premià Línia de suport a la millora de
de Mar
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Puigdàlber
municipis (línia 2)
Ajuntament de PuigLínia de suport a la millora de
reig
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Pujalt
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Rajadell municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Rellinars
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Ripollet l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Roda
Línia de suport a la millora de
de Ter
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Rubí
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0816700I

11.600,99

5.800,49

5.800,50 18/X/263168

1803004906

95

96

P0817000C

31.504,50

15.752,25

15.752,25 18/X/263086

1803004908

217

218

P0823000E

76.806,20

38.403,10

38.403,10 18/X/262999

1803004908

219

220

P0817100A

180.485,52

90.242,76

90.242,76 18/X/262951

1803004908

221

222

P0817300G

11.338,07

5.669,04

5.669,03 18/X/263163

1803004906

97

98

P0817400E

35.417,35

17.708,67

17.708,68 18/X/263057

1803004908

223

224

P0817500B

10.438,54

5.219,27

5.219,27 18/X/263196

1803004906

99

100

P0817700H

11.206,00

5.603,00

5.603,00 18/X/263160

1803004906

101

102

P0817800F

12.123,08

6.061,54

6.061,54 18/X/263148

1803004906

103

104

P0817900D

212.561,23

106.280,61

106.280,62 18/X/262944

1803004913

1

2

P0818200H

66.685,70

33.342,85

33.342,85 18/X/263036

1803004913

3

4

P0818300F

370.021,84

185.010,92

185.010,92 18/X/262929

1803004913

15

6
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Nom ens

Ajuntament de Rubió
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

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0818400D

10.611,34

5.305,67

5.305,67 18/X/263193

1803004906

105

106

P0818500A

10.560,08

5.280,04

5.280,04 18/X/263182

1803004906

107

108

P0818600I

676.123,01

338.061,50

338.061,51 18/X/262923

1803004913

7

8

P0818700G

10.319,64

5.159,82

5.159,82 18/X/263211

1803004906

109

110

P0818900C

10.640,38

5.320,19

5.320,19 18/X/263185

1803004906

111

112

P0819000A

66.949,93

33.474,97

33.474,96 18/X/263030

1803004913

9

10

P0819300E

214.347,18

107.173,59

107.173,59 18/X/262945

1803004913

11

12

P0819400C

10.157,55

5.078,78

5.078,77 18/X/263220

1803004906

113

114

P0819500J

174.552,44

87.276,22

87.276,22 18/X/262954

1803004913

13

14

P0819600H

76.201,26

38.100,63

38.100,63 18/X/262997

1803004913

15

16

P0819700F

66.274,12

33.137,06

33.137,06 18/X/263040

1803004913

17

18

P0819800D

12.301,85

6.150,93

6.150,92 18/X/263144

1803004906

115

116
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Nom ens
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Sant
l'ocupabilitat per a petits
Boi de Lluçanès
municipis (línia 2)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Cebrià de Vallalta
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Celoni
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Climent de Llobregat
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Cugat del Vallès
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Sant
l'ocupabilitat per a petits
Cugat Sesgarrigues
municipis (línia 2)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Esteve de Palautordera l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Esteve Sesrovires
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Feliu de Codines
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Feliu de Llobregat
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Sant
l'ocupabilitat per a petits
Feliu Sasserra
municipis (línia 2)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Fost de Campsentelles l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Sant
Línia de suport a la millora de
Fruitós de Bages
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0819900B

381.682,94

190.841,47

190.841,47 18/X/262928

1803004913

19

20

P0820000H

11.137,73

5.568,87

5.568,86 18/X/263162

1803004906

117

118

P0820200D

34.531,65

17.265,82

17.265,83 18/X/263070

1803004913

21

22

P0820100F

148.719,73

74.359,86

74.359,87 18/X/262970

1803004913

23

24

P0820300B

34.743,96

17.371,98

17.371,98 18/X/263058

1803004913

25

26

P0820400J

355.964,47

177.982,23

177.982,24 18/X/262926

1803004913

27

28

P0820500G

12.482,00

6.241,00

6.241,00 18/X/263136

1803004906

119

120

P0820600E

31.453,04

15.726,52

15.726,52 18/X/263083

1803004913

29

30

P0820700C

68.867,73

34.433,86

34.433,87 18/X/263021

1803004913

31

32

P0820900I

66.754,88

33.377,44

33.377,44 18/X/263038

1803004913

33

34

P0821000G

214.070,86

107.035,43

107.035,43 18/X/262940

1803004913

35

36

P0821100E

11.391,79

5.695,90

5.695,89 18/X/263157

1803004906

121

122

P0820800A

72.332,98

36.166,49

36.166,49 18/X/263013

1803004913

37

38

P0821200C

71.504,84

35.752,42

35.752,42 18/X/263016

1803004913

39

40
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Nom ens
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà
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
Ajuntament de Sant
Martí d'Albars
Ajuntament de Sant
Martí de Centelles
Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0821400I

33.755,64

16.877,82

16.877,82 18/X/263067

1803004913

41

42

P0819200G

28.709,65

14.354,83

14.354,82 18/X/263125

1803004913

43

44

P0821500F

10.052,77

5.026,38

5.026,39 18/X/263228

1803004906

123

124

P0822500E

78.111,33

39.055,67

39.055,66 18/X/262996

1803004913

45

46

P0821600D

185.260,41

92.630,20

92.630,21 18/X/262947

1803004913

47

48

P0831100C

10.485,21

5.242,61

5.242,60 18/X/263191

1803004906

125

126

P0821800J

32.061,92

16.030,96

16.030,96 18/X/263075

1803004913

49

50

P0821900H

139.160,72

69.580,36

69.580,36 18/X/262971

1803004913

51

52

P0822000F

31.218,99

15.609,49

15.609,50 18/X/263085

1803004913

53

54

P0822100D

31.101,69

15.550,85

15.550,84 18/X/263092

1803004913

55

56

P0822300J

10.287,48

5.143,74

5.143,74 18/X/263218

1803004906

127

128

P0822200B

28.091,06

14.045,53

14.045,53 18/X/263131

1803004913

57

58

P0822600C

27.761,70

13.880,85

13.880,85 18/X/263129

1803004913

59

60

P0822700A

33.258,34

16.629,17

16.629,17 18/X/263072

1803004913

61

62
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Nom ens

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
Pere Sallavinera
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

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0822800I

10.791,87

5.395,94

5.395,93 18/X/263174

1803004906

129

130

P0822900G

11.450,71

5.725,36

5.725,35 18/X/263156

1803004906

131

132

P0823100C

186.742,35

93.371,18

93.371,17 18/X/262949

1803004913

63

64

P0823200A

30.819,41

15.409,71

15.409,70 18/X/263093

1803004913

65

66

P0823300I

31.185,26

15.592,63

15.592,63 18/X/263090

1803004913

67

68

P0823400G

36.897,46

18.448,73

18.448,73 18/X/263055

1803004913

69

70

P0818800E

10.324,53

5.162,26

5.162,27 18/X/263210

1803004906

133

134

P0823500D

62.372,27

31.186,14

31.186,13 18/X/263048

1803004913

71

72

P0823600B

31.251,29

15.625,65

15.625,64 18/X/263102

1803004913

73

74

P0823700J

30.039,55

15.019,77

15.019,78 18/X/263106

1803004913

75

76

P0823800H

146.550,78

73.275,39

73.275,39 18/X/262964

1803004913

77

78

P0823900F

11.422,46

5.711,23

5.711,23 18/X/263154

1803004906

135

136

P0824000D

81.091,34

40.545,67

40.545,67 18/X/262989

1803004913

79

80
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Nom ens

Ajuntament de Sant
Sadurní d'Osormort
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
Cecília de Voltregà
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

Línia de suport
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0824100B

10.154,62

5.077,31

5.077,31 18/X/263222

1803004906

137

138

P0809700H

32.906,51

16.453,26

16.453,25 18/X/263074

1803004913

81

82

P0826200H

77.326,97

38.663,49

38.663,48 18/X/263003

1803004913

83

84

P0826400D

64.481,93

32.240,96

32.240,97 18/X/263035

1803004913

85

86

P0826500A

29.880,47

14.940,24

14.940,23 18/X/263110

1803004913

87

88

P0826300F

183.309,33

91.654,66

91.654,67 18/X/262952

1803004913

89

90

P0824300H

10.426,44

5.213,22

5.213,22 18/X/263201

1803004906

139

140

P0824400F

69.335,57

34.667,79

34.667,78 18/X/263020

1803004913

91

92

P0824500C

500.283,15

250.141,58

250.141,57 18/X/262925

1803004913

93

94

P0824600A

30.649,72

15.324,86

15.324,86 18/X/263095

1803004913

95

96

P0824700I

28.103,86

14.051,93

14.051,93 18/X/263126

1803004913

97

98

P0824800G

68.433,60

34.216,80

34.216,80 18/X/263028

1803004913

99

100

P0824900E

10.947,26

5.473,63

5.473,63 18/X/263173

1803004906

141

142

P0825000C

82.359,92

41.179,96

41.179,96 18/X/263001

1803004913

101

102
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Nom ens

Línia de suport

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

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

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0825100A

70.262,80

35.131,40

35.131,40 18/X/263023

1803004913

103

104

P0825300G

10.368,23

5.184,11

5.184,12 18/X/263213

1803004906

143

144

P0825600J

12.289,32

6.144,66

6.144,66 18/X/263143

1803004906

145

146

P0825500B

10.443,87

5.221,93

5.221,94 18/X/263200

1803004906

147

148

P0825700H

10.307,21

5.153,61

5.153,60 18/X/263215

1803004906

149

150

P0825900D

75.820,54

37.910,27

37.910,27 18/X/263004

1803004913

105

106

P0825800F

27.200,28

13.600,14

13.600,14 18/X/263135

1803004913

107

108

P0826000B

171.047,40

85.523,70

85.523,70 18/X/262956

1803004913

109

110

P0826100J

33.841,13

16.920,56

16.920,57 18/X/263069

1803004913

111

112

P0819100I

68.386,22

34.193,11

34.193,11 18/X/263022

1803004913

113

114

P0826700G

72.838,84

36.419,42

36.419,42 18/X/263010

1803004913

115

116

P0826900C

33.664,41

16.832,21

16.832,20 18/X/263068

1803004913

117

118

P0827000A

167.529,64

83.764,82

83.764,82 18/X/262950

1803004913

119

120
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Sora
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Subirats l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Súria
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Tagamanent
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Talamanca
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Taradell l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Tavèrnoles
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Tavertet municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Teià
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Terrassa
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Tiana
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Sobremunt

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0827100I

10.201,02

5.100,51

5.100,51 18/X/263221

1803004906

151

152

P0827200G

10.399,02

5.199,51

5.199,51 18/X/263199

1803004906

153

154

P0827300E

32.107,62

16.053,81

16.053,81 18/X/263076

1803004913

121

122

P0827400C

65.322,44

32.661,22

32.661,22 18/X/263043

1803004913

123

124

P0827600H

10.833,47

5.416,74

5.416,73 18/X/263177

1803004906

155

156

P0827700F

10.574,46

5.287,23

5.287,23 18/X/263198

1803004906

157

158

P0827800D

65.579,74

32.789,87

32.789,87 18/X/263032

1803004913

124

126

P0827500J

10.617,14

5.308,57

5.308,57 18/X/263178

1803004906

159

160

P0828000J

10.269,84

5.134,92

5.134,92 18/X/263217

1803004906

161

162

P0828100H

64.770,93

32.385,46

32.385,47 18/X/263033

1803004913

127

128

P0827900B

705.151,20

352.575,60

352.575,60 18/X/262921

1803004913

129

130

P0828200F

69.840,33

34.920,17

34.920,16 18/X/263014

1803004913

131

132
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Tordera l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Torelló l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Torrelavit
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Torrelles de Foix
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Torrelles de Llobregat l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vacarisses
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vallbona d'Anoia
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Vallcebre
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vallgorguina
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vallirana
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vallromanes
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Veciana municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Vic
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Tona

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0828300D

70.945,72

35.472,86

35.472,86 18/X/263019

1803004913

133

134

P0828400B

149.966,61

74.983,30

74.983,31 18/X/262973

1803004913

135

136

P0828500I

87.268,00

43.634,00

43.634,00 18/X/262986

1803004913

137

138

P0828700E

28.255,26

14.127,63

14.127,63 18/X/263121

1803004913

139

140

P0828800C

32.476,17

16.238,09

16.238,08 18/X/263098

1803004913

141

142

P0828900A

64.802,09

32.401,04

32.401,05 18/X/263042

1803004913

143

144

P0829100G

66.983,27

33.491,64

33.491,63 18/X/263034

1803004913

145

146

P0829200E

29.059,56

14.529,78

14.529,78 18/X/263119

1803004913

147

148

P0829300C

10.557,43

5.278,71

5.278,72 18/X/263190

1803004906

163

164

P0829500H

32.384,01

16.192,01

16.192,00 18/X/263082

1803004913

149

150

P0829600F

90.159,62

45.079,81

45.079,81 18/X/262981

1803004913

151

152

P0829700D

31.214,19

15.607,09

15.607,10 18/X/263087

1803004913

153

154

P0829800B

10.356,42

5.178,21

5.178,21 18/X/263204

1803004906

165

166

P0829900J

223.286,24

111.643,12

111.643,12 18/X/262941

1803004913

155

156
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament de Vilada
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Viladecans
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Viladecavalls
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vilafranca del Penedès l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Vilalba l'ocupabilitat per a petits
Sasserra
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de
l'ocupabilitat per a petits
Vilanova de Sau
municipis (línia 2)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vilanova del Camí
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vilanova del Vallès
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de
Línia de suport a la millora de
Vilanova i la Geltrú
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Vilassar Línia de suport a la millora de
de Dalt
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Vilassar Línia de suport a la millora de
de Mar
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament de Vilobí
Línia de suport a la millora de
del Penedès
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament de Viver i
l'ocupabilitat per a petits
Serrateix
municipis (línia 2)

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0830000F

11.187,56

5.593,78

5.593,78 18/X/263170

1803004906

167

168

P0830200B

331.249,57

165.624,78

165.624,79 18/X/262932

1803004913

157

158

P0830100D

68.989,60

34.494,80

34.494,80 18/X/263025

1803004913

159

160

P0830600C

210.039,12

105.019,56

105.019,56 18/X/262942

1803004913

161

162

P0830700A

11.774,51

5.887,26

5.887,25 18/X/263152

1803004906

169

170

P0830400H

10.726,02

5.363,01

5.363,01 18/X/263181

1803004906

171

172

P0830300J

91.140,81

45.570,40

45.570,41 18/X/262991

1803004913

163

164

P0831000E

62.949,38

31.474,69

31.474,69 18/X/263045

1803004913

165

166

P0830800I

339.918,46

169.959,23

169.959,23 18/X/262931

1803004913

167

168

P0821300A

72.354,17

36.177,09

36.177,08 18/X/263007

1803004913

169

170

P0821700B

151.337,01

75.668,51

75.668,50 18/X/262962

1803004913

171

172

P0830500E

27.597,95

13.798,98

13.798,97 18/X/263133

1803004913

173

174

P0830900G

10.413,97

5.206,98

5.206,99 18/X/263203

1803004906

173

174
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Nom ens

Línia de suport

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
Ajuntament del Brull
municipis (línia 2)
Ajuntament del
Línia de suport a la millora de
Masnou
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament del Papiol l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament del Pla del Línia de suport a la millora de
Penedès
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament del Pont de Línia de suport a la millora de
Vilomara i Rocafort
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament del Prat de Línia de suport a la millora de
Llobregat
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament dels
Línia de suport a la millora de
Hostalets de Pierola
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament dels Prats l'ocupabilitat per a petits
de Rei
municipis (línia 2)
Ajuntament
Línia de suport a la millora de
d'Esparreguera
l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament
d'Esplugues de
Línia de suport a la millora de
Llobregat
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament d'Igualada l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament d'Òdena
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
Ajuntament d'Olèrdola l'ocupabilitat (línia 1)
Ajuntament del Bruc

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0802500I

30.028,91

15.014,45

15.014,46 18/X/263111

1803004913

175

176

P0802600G

10.563,48

5.281,74

5.281,74 18/X/263188

1803004906

175

176

P0811700D

159.435,51

79.717,76

79.717,75 18/X/262960

1803004913

177

178

P0815700J

35.633,47

17.816,73

17.816,74 18/X/263056

1803004913

179

180

P0816300H

28.094,45

14.047,23

14.047,22 18/X/263127

1803004913

181

182

P0818100J

35.787,15

17.893,57

17.893,58 18/X/263059

1803004913

183

184

P0816800G

277.205,48

138.602,74

138.602,74 18/X/262934

1803004913

185

186

P0816100B

33.430,00

16.715,00

16.715,00 18/X/263080

1803004913

187

188

P0816900E

11.285,69

5.642,85

5.642,84 18/X/263161

1803004906

177

178

P0807500D

162.212,59

81.106,30

81.106,29 18/X/262961

1803004913

189

190

P0807600B

220.001,37

110.000,68

110.000,69 18/X/262939

1803004913

191

192

P0810100H

212.976,77

106.488,39

106.488,38 18/X/262943

1803004913

193

194

P0814200B

35.564,51

17.782,26

17.782,25 18/X/263064

1803004913

195

196

P0814400H

34.353,65

17.176,82

17.176,83 18/X/263065

1803004913

197

198
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Nom ens

Línia de suport

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

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat per a petits
municipis (línia 2)
Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Bellaterra
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Sant Martí de Torroella

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

P0814500E

29.459,94

14.729,97

14.729,97 18/X/263113

1803004913

199

200

P0814600C

166.112,18

83.056,09

83.056,09 18/X/262959

1803004913

201

202

P0814700A

35.079,00

17.539,50

17.539,50 18/X/263062

1803004913

203

204

P0814800I

28.042,28

14.021,14

14.021,14 18/X/263128

1803004913

205

206

P0814300J

12.230,24

6.115,12

6.115,12 18/X/263145

1803004906

179

180

P0814900G

10.643,58

5.321,79

5.321,79 18/X/263179

1803004906

181

182

P0815000E

11.194,02

5.597,01

5.597,01 18/X/263159

1803004906

183

184

P0815100C

10.342,22

5.171,11

5.171,11 18/X/263214

1803004906

185

186

P0815200A

11.747,09

5.873,55

5.873,54 18/X/263151

1803004906

187

188

P0829000I

29.837,99

14.918,99

14.919,00 18/X/263108

1803004913

207

208

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

P0800249E

29.825,07

14.912,54

14.912,53 18/X/262919

1803004913

209

210

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

P0800043B

10.418,65

5.209,33

5.209,32 18/X/262918

1803004913

211

212
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Nom ens
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Sant Miquel de
Balenyà
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix
Total

Línia de suport

NIF

Import
total (EUR)

Import
anualitat 2019
(EUR)

Import
anualitat
2020
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2019

Posició
2020

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

P0800314G

27.207,61

13.603,81

13.603,80 18/X/262917

1803004913

213

214

Línia de suport a la millora de
l'ocupabilitat (línia 1)

P0800003F

64.338,00
24.000.000,00

32.169,00
12.000.000,00

32.169,00 18/X/262916
12.000.000,00

1803004913

215

216
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Quart. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de vint-i-quatre milions d’euros
(24.000.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i les anualitats
següents:
Anualitat 2019:
12.000.000,00 euros, amb la següent distribució, amb càrrec a les aplicacions
següents:
11.934.105,32
euros
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/30101/24100/46263
65.894,68 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46863
Anualitat 2020:
12.000.000,00 euros, amb la següent distribució, amb càrrec a les aplicacions
següents:
11.934.105,35
euros
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/30101/24100/46263
65.894,65 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46863
Cinquè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa anterior i CONDICIONAR
l'aplicació dels recursos a l'aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2019 i
2020 de la Diputació de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Setè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, que es contenen en
l’Annex 2 que forma part del present dictamen.
Vuitè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” a la Seu Electrònica
corporativa, i aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, recollides a l'Annex 3 que forma
part del present dictamen.
Novè. DETERMINAR 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 corporativa.
Desè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació dels presents acords, i comunicar-los a la Base de Dades Nacional de
subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Onzè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.”
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Annex 2 referit al dictamen que aprova el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020
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Annex 3 referit al dictamen que aprova el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020
P300. Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020. Acceptació
d’ajuts.
Què permet?
Mitjançant el tràmit d'acceptació es comunica a la Diputació de Barcelona l'acceptació dels
ajuts econòmics concedits en el moment d’aprovar-se el Programa complementari suport a
les iniciatives locals d’ocupació i de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.
En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han d’informar, en el
mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst per a l’execució dels ajuts
atorgats, assenyalant les actuacions que preveuen dur a terme, les quals podran destinar
lliurement a qualsevol de les modalitats previstes.
L'acceptació pot anar referida a la totalitat de l'ajut, o bé a una part del mateix, i implica la
conformitat amb els termes del règim regulador i les condicions d’execució dels ajuts
atorgats.
Efectuada en temps i forma l’acceptació, es procedirà al pagament d’una bestreta inicial
corresponent a l’import total atorgat per a la primera anualitat (el corresponent al 2019).
Qui el pot realitzar?
Realitzaran el tràmit d’acceptació els municipis i les entitats municipals descentralitzades,
una vegada aprovada.
Quan es pot realitzar?
El termini d’acceptació dels ajuts finalitza el 31 de gener del 2019.
Quina documentació cal aportar?
Per completar el tràmit d’acceptació és preceptiu adjuntar el formulari corresponent al tràmit
P300:
-

P3-011-16. Acceptació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020.

On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrónica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de
què es tracti. En les accions disponibles, escollir el tràmit d’acceptació.
La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat
en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer,
prèvia acreditació d'aquesta circumstància.
Quan es dona resposta?
El centre gestor ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a
l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.
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Quin seguiment es pot efectuar?
Per a informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient, l'ens destinatari es pot adreçar al
centre gestor dels ajuts: el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Quina és la normativa aplicable?
El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020,
el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre
de 2018.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix
P400. Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020. Justificació.
Què permet?
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del
Programa complementari suport a les iniciatives locals d’ocupació i de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020, als efectes de procedir al pagament d’aquelles despeses que
siguin reconegudes.
Qui el pot realitzar?
Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris,
una vegada formalitzada l’acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel
qual s’aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu
règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.
Quan es pot realitzar?
S’estableixen tres terminis:
-

Justificació parcial: Les despeses que l’ens local hagi executat l’any 2019 s'han de
justificar entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.

-

Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no hagin
justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019, han de presentar entre el dia 1 i
el 30 de setembre de 2020, una justificació de les despeses executades fins assolir,
com a mínim, l’import de la primera bestreta.

-

Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i que
s'hagin executat dins el període establert, s'han de justificar entre el dia 1 de març i el 30
d’abril de 2021.

En el moment en què els ens locals destinataris justifiquin que han executat la despesa
corresponent a la bestreta de l’import corresponent a la primera anualitat (2019), pagada en
formalitzar l’acceptació, percebran una segona bestreta del 50% de l’import total concedit
per a la segona anualitat (2020).
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L’import restant es satisfarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses
executades en els termes establerts al règim de concertació.
Quina documentació cal aportar?
Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l’ens beneficiari presenti els
formularis següents:
P4-035-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020
P4-036-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020.
Formulari associat.
On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l’expedient de
què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les
dades i adjunteu el formulari corresponent.
La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o
funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o
substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.
El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels
ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la
modalitat d'execució emprada.
Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.
Quan es dona resposta?
La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el
termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de
Registre.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de
Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
Quina és la normativa aplicable?
El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020,
el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre
de 2018.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix
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Servei de Contractació
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva
social de contractació per a l’exercici 2019 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social (exp. núm.
2018/0012225).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial
risc d’exclusió, la Diputació de Barcelona aprova cada any una reserva social de
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres
especials de treball i de les empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la
contractació pública en un instrument per fer efectiu els objectius de Pla de mandat en
matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la reducció
de desigualtats.
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers
protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i
professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que al menys
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els
programes siguin persones discapacitades o desafavorides.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP),
regula els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta, i
ho fa incorporant algunes novetats respecte a la regulació anterior:
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de:
- Els centres especials de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
- Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la
regulació de les empreses d’inserció.
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Per primer cop es defineixen els centres especials de treball d’iniciativa social, en els
que es requereix que els seus estatuts o a l’acord social, s’han d’obligar a la reinversió
íntegra dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a persones
amb discapacitat i la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat
d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el propi
centre especial de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa social.
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%.
En el marc d’aquesta prioritat corporativa i obligació legal, amb el propòsit d’elaborar la
proposta de dictamen per a l’aprovació de la reserva social en matèria de contractació
per a l’exercici 2019, s’ha sol·licitat a les gerències i serveis de la Corporació la
tramesa de la informació relativa a les contractacions que tenen previst promoure
durant el proper any 2019 que compleixin amb els requisits de la reserva social,
definint l’objecte, l’import previst, el tipus de procediment, i en el seu cas, si es té
previst aprovar el contracte com un lot encabit en un procediment obert amb d’altres
lots.
La Diputació de Barcelona estableix anualment la quantia reservada per a la
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social.
En l’exercici 2017 s’han adjudicat contractes amb reserva social per un import de
733.409,51 €, per procediment obert, incloent l’import de les pròrrogues de contractes
ja adjudicats, i en els 2 primers trimestres de 2018 per un import de 720.632,72 €.
L’evolució de fons econòmics destinats a la contractació reservada en els darrers anys
s’especifica a continuació:
Exercici 2016 - 690.326,89 €
Exercici 2017 - 733.409,51 €
Exercici 2018 - 720.632,72 €
La Junta de Govern d’aquesta Diputació reunida en data 8 de febrer de 2018 ha
aprovat la minuta del conveni de col·laboració entre la Fundació bancària “La Caixa” i
la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la
biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per
l’establiment de la infraestructura verda a la província de Barcelona, el qual es va
formalitzar el 14 de maig de 2018.
El conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i
millora dels espais naturals de la província de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne
l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la reducció de la
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fragilitat davant les possibles pertorbacions i entre el seus objectius específics
determinats al pacte segon apartat b) està afavorir la integració dels col·lectius amb
risc d’exclusió social.
L’aportació de “La Caixa” per dur a terme les actuacions previstes, és d’un màxim de
700.000 €, de dotació global pel període de dos anys a comptar des de la seva
signatura.
En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà
prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o
amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes,
immigrants i dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.
El pacte sisè del conveni esmentat, per al seguiment de l’execució i interpretació del
conveni es crea, des del moment de la signatura, una Comissió de Seguiment, amb les
següents funcions:
- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de
l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics,
socials i ambientals.
- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació.
- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar.
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de treball,
introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament.
- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant.
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la
interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin
oportunes.
La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu la Refosa
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018 (apartat 3.4.h).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2019, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits amb
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els
termes següents:
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 Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el
subministrament de productes alimentaris i tèxtils, els serveis d’informació i control
d’accessos i el suport a esdeveniments i jornades.
 Els contractes reservats poden adjudicar-se per tots els procediments establerts a
la LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP.
 Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de
treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els termes establerts per la
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les
seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa
amb l’objecte del contracte.
 Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat.
La quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici
2019 es fixa en un import d’1.000.000,00 €.
Segon.- Aprovar la reserva social de contractació derivada dels compromisos adquirits
per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació “La
Caixa” (aprovat per la Junta de Govern de 8 de febrer de 2018), per al
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona i per l’establiment de la infraestructura verda
a la província de Barcelona, i que entre els seus objectius específics està afavorir la
integració dels col·lectius amb risc d’exclusió social, i que es concreta en els plans
d’actuació que corresponen cadascun d’ells a un contracte, tot d’acord amb la
normativa contractual vigent, sent el seu import màxim de 700.000,00 €.
Tercer.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar els següents acords en la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona a la categoria de contractació pública.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu
acord amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb
efectes 1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu a la
prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
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Barcelona menors de 300.000 habitants (exp. núm. 2016/0000879).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió
de data 14 d’abril de 2016, es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma
ordinària mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació,
subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a la prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants, amb un pressupost màxim biennal, formulat en termes de preus
unitaris, de 34.585.958,08 € (IVA exclòs), dels quals, 18.330.557,79 € anirien a càrrec
dels ens locals de la província de Barcelona que participin en el Servei Local de
Teleassistència, i els 16.255.400,29 € restants anirien a càrrec de la Diputació de
Barcelona.
2. En data 27 d’octubre de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va adjudicar la
contractació de la prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants (exp. 2016/0000879), a
l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU (NIF B80925977), pels
preus unitaris següents:

Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Preu unitari ofert
( IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu
unitari
ofert (IVA
inclòs)

13.50 €

4%

0.54 €

14.04 €

2€

4%

0.08 €

2.08 €

1€

4%

0.04 €

1.04€

Així mateix es va disposar, pel que fa a la Diputació de Barcelona, amb càrrec als
pressupostos corporatius, una despesa pluriennal de 10.872.796,56 € (IVA inclòs).
3. Amb data 15 de desembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb
vigència d’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2018.
4. La cap del Servei de Suport de Programes Socials, en data 8 de maig de 2018, i la
vicepresidenta 2a, en data 16 de maig de 2018, van signar un escrit de comunicació
de pròrroga del contracte per dos anys i la van justificar tal com es transcriu literalment
a continuació:
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“Atesa la necessitat de continuïtat del servei i que el preu del contracte continua essent
avantatjós i ajustat al preu actual de mercat. El servei promotor sol·licita la pròrroga del
contracte”.

5. Per ofici, de data 15 d’octubre de 2018, la cap del Servei de Suport de Programes
Socials ha remés l’escrit de conformitat de l’empresa contractista a la pròrroga
proposada, signat pel seu legal representant amb data 3 de juliol de 2018, i ha indicat
el següent:
“L’estimació de serveis a prestar durant l’execució de la pròrroga del contracte serà superior
al realitzat durant l’execució d’aquest. La previsió establerta per l’any 2019 serà de 91.500
serveis i per l’any 2020 s’arribarà a 100.000.
El pressupost màxim de la pròrroga del contracte, formulat en terme de preus unitaris, pel
Servei Local de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants ascendeix a la quantitat de 27.003.869,10 € (IVA inclòs), (25.965.258,35
€ més 1.038.610,35 € corresponent al 4% d’IVA), desglossat de la manera següent:
Diputació de Barcelona (47%)
Ens Locals (53%)

Import Base
12.203.671,62 €
13.761.587,13 €

IVA (4%)
488.146,86 €
550.463,49 €

Total
12.691.818.48 €
14.312.050,62 €

[...]
La part proporcional del contracte per la Diputació de Barcelona restarà de la manera
següent, supeditat a l’existència de crèdit hàbil i suficient pels exercicis 2019 i 2020.
Exercici
2019
2020

Import
6.078.524,21 €
6.613.294,26 €

Orgànic
60103
60103

Programa
23101
23101

Econòmic
22791
22791

Fonaments de dret
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en dos anys,
prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada màxima de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
3. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de
83.006.299,40 €, IVA exclòs.
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Aquest import es desglossa de la manera següent:
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificació:
Modificació:

2017-2018
2019-2020
De la vigència inicial en els termes de la clàusula 2.3
De la pròrroga en els termes de la clàusula 2.3
Valor estimat

34.585.958,08 €
34.585.958,08 €
6.917.191,62 €
6.917.191,62 €
83.006.299,40 €

4. La despesa pluriennal generada per la pròrroga, en afectar a exercicis futurs, s’ha
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els
corresponents pressupostos.
5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 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. 7048,
de data 9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR de mutu acord amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU (NIF B80925977), amb efectes d’1 de gener de 2019 a 31
de desembre de 2020, la vigència del contracte formalitzat amb data 15 de desembre
de 2016, corresponent a la prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants (exp.
2016/0000879), pels preus unitaris següents:
Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Preu unitari ofert
( IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

13.50 €

4%

0.54 €

14.04 €

2€

4%

0.08 €

2.08 €

1€

4%

0.04 €

1.05€

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal corresponent a la Diputació
de Barcelona, generada per la pròrroga de referència, de 12.691.818,48 € (IVA inclòs),
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i desglossament següent:
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Exercici
2019
2020

Import
6.078.524,21 €
6.613.294,26 €

Orgànic
60103
60103

Programa
23101
23101

Econòmic
22791
22791

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos dels anys 2019 i 2020.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 14.312.050,62 €
(IVA inclòs), anirà a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona participants en
el Servei Local de Teleassistència (pel 53% dels serveis del seu àmbit territorial), que
hagin consignat en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les
despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial, de
conformitat amb les clàusules 1.4 i 2.4 del PCAP.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies senyor
demanem si s’ha fet alguna mena de seguiment, des del Govern de
les condicions laborals de les treballadores de Televida Servicios
Gràcies.

senyor Duran,
president. Ens
la Diputació, de
Sociosanitarios.

Seguidament pren la paraula la vicepresidenta segona i presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, senyora Budó (CiU), qui diu: Bé, de fet, s’ha fet,
n’hem parlat en més d’una ocasió, que s’havia fet i que tot estava correcte. Li tornarem
a fer arribar la mateixa informació però sí, s’ha fet.
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reduir l’import de la
despesa corresponent a la Diputació de Barcelona per al contracte amb
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRÁFOS, SA SME, relatiu a la
contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens
adherits (exp. núm. 2016/0006577).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de març de 2017, es
va adjudicar, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació,
tots ells automàtics, i subjecte a regulació harmonitzada, la Contractació conjunta
relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits
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(2016/0006577), a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA
SME (NIF A83052407), pels imports unitaris oferts i d’acord amb la seva oferta.
2. Es va formalitzar el corresponent contracte en data 26 de juliol de 2017, amb data
d’inici de vigència de 2 d’octubre de 2017 i per un termini de dos anys i sis mesos.
Els darrers sis mesos de vigència, d’acord amb l’apartat 5.1 del Plec de Prescripcions
Tècniques, es van establir únicament als efectes de custòdia dels justificants,
evidències electròniques i certificacions substitutòries escanejades.
3. La Junta de Govern, reunida en sessió el dia 31 de maig de 2018, per tal d’adequar
la despesa de la contractació corresponent a la Diputació als efectes del contracte, va
prendre l’acord de reajustar comptablement l’import de la despesa de la manera
següent:
Exercici
2017
2018
2019

Import
17.925,40 €
72.507,26 €
54.581,86 €

Orgànic
10410
10410
10410

Programa
92020
92020
920

Econòmic
22201
22201
222

4. El subdirector de Logística i la directora de Serveis d’Edificació i Logística han emès
un informe en data 1 d’octubre de 2018, la part del qual que interessa es transcriu a
continuació:
“[...]
La progressiva generalització de la notificació electrònica arrel de l’entrada en vigor de la llei
39/2015 fa que es pugui alliberar una part de l’import consignat al contracte per a l’exercici
2019.
Per tant, l’import de la reducció sobre la disposició carregada a l’aplicació pressupostària
G/10410/92020/22201, vist l’import del contracte i la seva durada inicial (2/10/17-1/10/19),
hauria de ser el següent:
Any
Import disposat
Ajustament
Import
2019
54.581,86 €
-24.881,86 €
29.700,00 €
El document d’ajustament de la disposició de la despesa pendent d’aprovar és el
1803901089.”

Fonaments jurídics
1. Segons la Base 37.2 de les d’execució del pressupost per a 2018, quan per retard
en el començament de l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient
de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra
raó d’interès públic degudament justificada, es produeixi un desajustament entre les
anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars i les
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necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació ha d’acordar el
reajustament d’anualitats pertinent.
2. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 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. 7048, de data
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
Primer i únic. REDUIR l’import de la despesa corresponent a la Diputació de
Barcelona, disposada amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10410/92020/22201
de 2019 per al contracte formalitzat amb l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
Y TELÉGRAFOS, SA SME (NIF A83052407), en data 26 de juliol de 2017, relatiu a la
Contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens
adherits, i ajustar el valor de l’operació comptable d’acord amb el detall següent:
Any
2019

Import disposat Ajustament
Import
Operació comptable
54.581,86 €
-24.881,86 € 29.700,00 €
1803901089

“
Servei de Programació
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès,
per a finançar l’actuació local “Adquisició de terrenys per a equipaments
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2018/0018379).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
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2. L’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès va presentar en data 8 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de terrenys per a
equipaments mun.”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic
que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Adquisició de terrenys per a equipaments
mun.
175.000,00 EUR
0%
0,72 %
6.109,50 EUR
10
88/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a
finançar l’actuació local “Obres a l'edifici de la Fundació Garrofers”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017542).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Canet de Mar, va presentar en data 24 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres a l'edifici de la Fundació Garrofers”,
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canet de Mar
Obres a l'edifici de la Fundació Garrofers
175.000,00 EUR
0%
0,70%
5.986,01 EUR
10
85/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Castellgalí, per a
finançar l’actuació local “Edifici de serv. esport. i culturals - Fase 1”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018033).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Castellgalí, va presentar en data 31 octubre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Edifici de serv. esport. i culturals - Fase 1”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellgalí
Edifici de serv. esport. i culturals - Fase 1
175.000 EUR
0%
0,70%
5.986,01 EUR
10
87/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 18.362,37 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a
finançar l’actuació local “Zona d'esbarjo per a gossos”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018462).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 9 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Zona d'esbarjo per a gossos”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que

Àrea de Presidència
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Pallejà
Zona d'esbarjo per a gossos
18.362,37 EUR
0%
0,72 %
641,06 EUR
10
92/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 18.362,37 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 €, a l’ Ajuntament de Pallejà, per a finançar
l’actuació local “Millora d’instal·lacions en els cementiris municipals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018460).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 9 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Millora d'intal.lacions en els cementiris mpals.”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Pallejà
Millora d'intal.lacions
mpals.
105.000,00 EUR
0%
0,72 %
3.665,70 EUR
10
90/2018

en

els

cementiris

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 105.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 47.928,58 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per a
finançar l’actuació local “Millora entorn riu Llobregat i accessos: 1a. fase”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018461).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Pallejà va presentar en data 9 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Mill. entorn riu Llobregat i accessos: 1a. fase”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Pallejà
Mill. entorn riu Llobregat i accessos: 1a. fase
47.928,58 EUR
0%
0,72 %
1.673,25 EUR
10
91/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 47.928,58 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 36.375,61 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a
finançar l’actuació local “Renovació xarxa aigua”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats (exp. núm. 2018/0018557).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 12 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Renovació xarxa aigua”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Renovació xarxa aigua
36.375,61 EUR
0%
0,72 %
1.269,92 EUR
10
98/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol
de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix
el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de
les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 36.375,61 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar
l’actuació local “Mobiliari serveis generals”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats (exp. núm. 2018/0018556).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Polinyà, va presentar en data 12 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “mobiliari serveis generals”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Mobiliari serveis generals
10.000,00 EUR
0%
0,09 %
22,45 EUR
5
97/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4
de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la
que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 10.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar
l’actuació local “Instal·lació de veles rambla”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2018/0018555).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 12 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “instal·lació de veles rambla”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Instal·lació de veles rambla
50.000,00 EUR
0%
0,72 %
1.745,57 EUR
10
96/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de
la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 50.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 78.624 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar
l’actuació local “Inversions en parcs”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2018/0018558).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 12 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions en parcs”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Inversions en parcs
78.624,00 EUR
0%
0,72 %
2.744,87 EUR
10
99/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017,
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 78.624 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, per a finançar l’actuació local “Remodelació masia de Can Sunyer”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018018).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, va presentar en data 31 octubre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Remodelació masia de Can Sunyer”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Remodelació masia de Can Sunyer
150.000 EUR
0%
0,70 %
5.130,87 EUR
10
86/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 150.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
per a finançar l’actuació local “I.F.S. Projecte Licitació obra La Unió”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018463).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar en data 9 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “I.F.S. Projecte Licitació obra La Unió”,
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
I.F.S. Projecte Licitació obra La Unió
175.000,00 EUR
0%
0,72 %
6.109,50 EUR
10
93/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 33.076,06 €, a l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Adquisició diversos béns mobles 2018”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0019226).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar en data 21 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de diversos béns mobles
2018”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que

Àrea de Presidència
Secretaria General

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Adquisició de diversos béns mobles 2018
37.076,06 EUR
0%
0,09 %
74,25 EUR
5
103/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 33.076,06 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 141.923,94 €, a l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Obres inversions diverses 2018”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0019227).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar en data 21 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres. Inversions diverses 2018”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que

Àrea de Presidència
Secretaria General

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Obres. Inversions diverses 2018
141.923,94 EUR
0%
0,72 %
4.954,77 EUR
10
104/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 141.923,94 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,
per a finançar l’actuació local “Reforma local per a Centre d’Assistència
Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018846).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de

Àrea de Presidència
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va presentar en data 15 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma local per a Centre
d'Assistència Primària”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que

Àrea de Presidència
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Reforma local per a Centre d'Assistència
Primària
60.000,00 EUR
0%
0,72 %
2.094,68 EUR
10
100/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 60.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000 €, a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,
per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrer Sant Guillem”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018847).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
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1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va presentar en data 15 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pavimentació carrer Sant Guillem”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Pavimentació carrer Sant Guillem
55.000,00 EUR
0%
0,72 %
1.920,13 EUR
10
101/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 55.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,
per a finançar l’actuació local “Adquisició per a bé immoble per a CAP”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018848).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va presentar en data 15 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició bé immoble per a CAP”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Adquisició bé immoble per a CAP
60.000,00 EUR
0%
0,72 %
2.094,68 EUR
10
102/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 60.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 23.000 €, a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès,
per a finançar l’actuació local “Adquisició de vehicle per al serveis municipals”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0018435).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Santa Fe del Penedès va presentar en data 9 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de vehicle per al serveis
municipals”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Adquisició de vehicle per als serveis
municipals
23.000,00 EUR
0%
0.09%
51,63 EUR
5
89/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 23.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 121.000,00 EUR a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversió obres 2018” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018498).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat va presentar en data 9 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió obres 2018”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Inversió obres 2018
121.000,00 EUR
0%
0,72 %
4.224,28 EUR
10
94/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 121.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 36.000 € a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat,
per a finançar l’actuació local “Mobiliari inversions 2018”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0018499).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat va presentar en data 9 novembre de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari inversions 2018”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Mobiliari inversions 2018
36.000,00 EUR
0%
0,09 %
80,81 EUR
5
95/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 36.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 35.500 € a l’Ajuntament de Vallromanes, per a
finançar l’actuació local “Interceptors a la via pública”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017470).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 24 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Interceptors a la via pública”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents

Àrea de Presidència
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallromanes
Interceptors a la via pública
35.500 EUR
0%
0,70 %
1.214,31 EUR
10
84/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.500 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € a l’Ajuntament de Vallromanes, per a
finançar l’actuació local “Edificis municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2018/0017469).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 24 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Edificis municipals”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallromanes
Edificis municipals
25.000 EUR
0%
0,70 %
855,14 EUR
10
83/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 25.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el
desistiment a petició de l’Ajuntament de Vallromanes, un expedient de l’any 2018
de Crèdit de Caixa (exp. núm. 2018/0004917).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 16 de març de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Via pública”, la qual complia els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 2018 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de Vallromanes
Actuació: Via pública
Import crèdit: 60.500,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,44 %
Interessos implícits estimats 1.438,70 EUR
Anualitats: 10
Referència: 4/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de seixanta mil cinc-cents euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Vallromanes i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 31
de maig de 2018.
5. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 24 d’octubre de 2018 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 04/2018 de la inversió “Via pública” amb registre d’entrada 1840044927
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015)
2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT a petició de l’ajuntament de la sol·licitud de
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de Vallromanes
Actuació: Via pública
Import crèdit: 60.500,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,44 %
Interessos implícits estimats 1.438,70 EUR
Anualitats: 10
Referència: 4/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0004917.
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1803001225 d’import seixanta mil cinc-cents euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el
desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import
62.614,57€, per a l’actuació “Adq. de 3 filtres per al dipòsit del cremallera”, a
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (exp. núm. 2017/0011453).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va presentar en data 7 de novembre de
2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adq. de 3 filtres per al dipòsit del
cremallera”, la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de novembre de 2017
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Actuació: Adq. de 3 filtres per al dipòsit del cremallera
Import crèdit: 62.614,57 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* -0,29 %
Interessos implícits estimats -548,45 EUR
Anualitats: 5
Referència: 65/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de seixanta-dos mil sis-cents catorze euros
amb cinquanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i la Diputació de Barcelona van signar el
conveni el 20 de març de 2018.
5. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, va presentar en data 13 de novembre de
de 2018 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del
préstec de la Caixa de Crèdit 65/2017 de la inversió “Adq. de 3 filtres per al dipòsit
del cremallera” amb registre d’entrada E/007835-2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Actuació: Adq. de 3 filtres per al dipòsit del cremallera
Import crèdit: 62.614,57 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* -0,29 %
Interessos implícits estimats -548,45 EUR
Anualitats: 5
Referència: 65/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0011453.
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1703005379 d’import seixanta-dos mil sis-cents
catorze euros amb cinquanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el
desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import
22.385,43€, per a l’actuació “Obra instal. de 3 filtres dipòsit del cremallera”, a
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (exp. núm. 2017/0011443).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va presentar en data 07/11/2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra instal. de 3 filtres dipòsit del
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cremallera”, la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de novembre de 2017
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Actuació: Obra instal. de 3 filtres dipòsit del cremallera
Import crèdit: 22.385,43 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,35 %
Interessos implícits estimats 424,95 EUR
Anualitats: 10
Referència: 96/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros
amb quaranta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i la Diputació de Barcelona van signar el
conveni el 20 de març de 2018.
5. L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va presentar en data 13 de novembre de
de 2018 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del
préstec de la Caixa de Crèdit 96/2017 de la inversió “Obra instal. de 3 filtres dipòsit
del cremallera” amb registre d’entrada E/007835-2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Actuació: Obra instal. de 3 filtres dipòsit del cremallera
Import crèdit: 22.385,43 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,35 %
Interessos implícits estimats 424,95 EUR
Anualitats: 10
Referència: 96/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/00011443.
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1703005368 d’import vint-i-dos mil tres-cents
vuitanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el
desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import 50.000 €
per a l’actuació “Inversions Medi Ambient”, a l’Ajuntament de Polinyà (exp. núm.
2017/0008243).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 18/07/2017 una sol·licitud per tal de
finançar la inversió “Inversions medi ambient”, la qual complia els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de Polinyà
Actuació: Inversions medi ambient
Import crèdit: 50.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,31 %
Interessos implícits estimats 842,03 EUR
Anualitats: 10
Referència: 53/2017

* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.10.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Polinyà i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 30 de
d’octubre de 2017.
5. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 15 d’octubre de de 2018 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 53/2017 de la inversió “Inversions medi ambient” amb registre d’entrada
E/007949-2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015).
2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de Polinyà
Actuació: Inversions medi ambient
Import crèdit: 50.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,31 %
Interessos implícits estimats 842,03 EUR
Anualitats: 10
Referència: 53/2017

* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.10.2017) de la
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0053.
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1703003606 d’import cinquanta mil euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus d’interès a
subvencionar, el tipus d’actualització i la subvenció màxima per municipi per al
Programa de Crèdit Local durant l’any 2019 (exp. núm. 2018/0018095).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“1.- Antecedents
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subvencionar el tipus d’interès dels préstecs
contractats pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i
establiments de serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
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2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit
Local.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona ”, aprovades
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de
01.03.2012.
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a
subvencionar (I), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona
per aquest programa ”.
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores,
s’estableix:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:
1   1  D  N

D    
N  
N

P
D2




 *I

On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d'interès d’actualització.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a
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referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció.
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a
subvencionar durant tot l’exercici 2018, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà
proporcionalment.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2018 és -0,318%.
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les
sobre dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
Trams de població

euros/hab.

0-2.000

11,51

2.001-5.000

10,05

5.001-10.000

7,69

10.001-20.000

6,23

20.001-50.000

5,06

50.001-100.000

4,24

Més de 100.000

2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
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habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec,
si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es
subvencionarà proporcionalment.
Segon.- FIXAR en un -0,318% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subvencionar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local.
Tercer.-. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2019, en euros per municipi com
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de població

euros/hab.

0-2.000
2.001-5.000

11,51
10,05

5.001-10.000
10.001-20.000

7,69
6,23

20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

5,06
4,24
2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012.
Quart.- ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de
desembre de 2019.
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Cinquè.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a coneixement general.
Sisè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona publicades al BOPB d’1 de març de 2012.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020 (exp. núm.
2018/0011756).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“I. -ANTECEDENTS
1) Relatius a la convocatòria
Constitueixen els antecedents essencials de la convocatòria, els següents:
1. El Ple de la corporació de data 19 de juliol de 2018 va aprovar una convocatòria i
un Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat financera per a
l’obtenció de finançament subvencionat de les operacions financeres inscrites
dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i
es va publicar en el BOPB el 25 de juliol de 2018.
2. D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins
el 28 de setembre a les 13,30 hores.”, raó per la qual el dia 28 de setembre va
finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
3. La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la
Base 5a del Plec.
2) Relatius a les ofertes presentades i a l’actuació de l’Òrgan seleccionador.
La Base 9a del Plec regula l’obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat
financera, determinacions que han resultat modificades pel Decret de la Presidència
de la Corporació de data 03/10/2018 (núm. 10036/2018) publicat al BOPB de data
08/10/2018, en el sentit de fixar el dilluns, dia 8 d’octubre de 2018, com a data prevista
per a què l’Òrgan de selecció procedeixi a l’obertura dels sobres núm. 1 i a la
qualificació de la documentació en ells continguda i, consegüentment, el següent
dilluns hàbil, dia 15 d’octubre de 2018 a les 12:00 hores, per procedir a l’obertura dels
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sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la Secretaria de l’Òrgan de selecció, de les
entitats que hagin resultat admeses per haver acomplert els requisits exigits.
2.1) Obertura dels sobres número 1
En data 8 de d’octubre de 2018, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a
l’obertura dels sobres núm. 1 i la qualificació de la documentació presentada. Les
entitats financeres que han concorregut a la convocatòria han estat:
- Banco de Sabadell, SA,
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA,
Un cop constatat que la documentació presentada per dites entitats complia els
requisits establerts a la Base 5.2., lletres a), b) i c) del Plec de Bases reguladores,
l’òrgan seleccionador va acordar l’admissió d’ambdues participacions.
2.2) Obertura del sobre número 2
En la reunió de l’Òrgan de Selecció, de data 15 d’octubre de 2018 es va procedir a
l’obertura del sobre número 2 que es correspon a la documentació que integra l’oferta.
Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el
sobre número 2 d’ambdós bancs, als serveis tècnics de la Direcció de Planificació
Econòmica per al seu informe.
Les actes signades estan incorporades com a documents a l’expedient.
II.

ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA

Sobre les ofertes presentades per Banco de Sabadell, SA i Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, ambdues en data 28 de setembre de 2018, la Direcció de Serveis de
Planificació Econòmica ha emès l’informe de data 12 de novembre, el text en la part de
l’avaluació de l’oferta inclou la taula resum de valoracions que es reprodueix a
continuació:
Banco
Vizcaya
SA.
Criteri preu de les operacions fins a 70 punts
70,00
Millores presentades fins a 15 punts
15,00
Préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions fins 7,5
a 7,5 punts.
Actuacions relacionades amb la tresoreria, fins a 7,5 punts.
7,5
Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració 5,00
viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge
habitual (RDL 6/2012), 5 punts.
CRITERI D’AVALUACIÓ

Bilbao Banco
de
Argentaria, Sabadell,
SA.
44,80
15,00
7,5
7,5
5,00
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Banco
Vizcaya
SA.
Millores al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable 10,00
dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual
(RDL 6/2012), fins a 10 punts.
Millores relacionades amb les mesures prèvies a l’execució 3,33
hipotecaria: reestructuració de deutes hipotecaries. Especialment
en aspectes com són l’ampliació de la carència en l’amortització
de capital i en les reduccions dels tipus d’interès a aplicar durant el
termini de carència, fins a 3,33 punts.
Millores relacionades amb les mesures complementàries: Com són 3,33
aquelles destinades a la reestructuració del deute, fins a 3,33
punts.
Millores relacionades amb les mesures substitutives de l’execució 3,33
hipotecària: dació en pagament de l’habitatge habitual, fins a 3,33
punts.
Total
100,00
CRITERI D’AVALUACIÓ

III.

Bilbao Banco
de
Argentaria, Sabadell,
SA.
6,66
0,00

3,33
3,33
71,46

PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ

En data 12 de novembre de 2018, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i, de conformitat
amb l’informe tècnic, ha proposat la selecció per formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb
les condicions assenyalades en la seva oferta de data 28 de setembre de 2018, i
d’acord amb la base desena del plec regulador.
IV.

FONAMENTS DE DRET

Quant a la relació entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en
tant que modalitat de l’activitat de foment, aquesta ve regulada per les disposicions i
els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’1.03.2012).

Àrea de Presidència
Secretaria General

e) El Plec de Bases aprovat en sessió plenària de 19-7-2018, l’oferta de l’entitat
financera seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de
Barcelona.
Quant al principi de prudència financera, cal tenir en compte les disposicions següents:
a) Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
b) Resolució 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera (BOE 6/07/2017)d
En virtut de tot això, d’acord amb el que disposa la Base 10 del Plec de Bases, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020, a l’objecte
d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats
Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i,
en particular, les condicions següents:
a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de
Crèdit Local:
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals.
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la
subvenció de la Diputació.
Carència: serà d'un any.
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera.
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de
prudència financera(*) – 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del
préstec.
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(*)

El diferencial calculat sota criteris de prudència financera és el que estableix
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financera, en aplicació
del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat
pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014, en aquest cas per un
préstec de vida mitjana 67,50 mesos.
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa de
Crèdit Local següents:
Millores a la tresoreria (actuacions relacionades amb la tresoreria)
 Línia de pòlisses de tresoreria fins a 100.000.000 Euros, a un termini
màxim de 12 mesos, i descompte del 0% sobre el preu de prudència
financera.
 Línia d’anticips per import de 40.000.000 EUR a les subvencions DIBA,
termini de 12 mesos i amb el descompte del 0% sobre el preu de prudència
financera.
 Línia d’anticips per import de 10.000.000 EUR a les subvencions “d’altres
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos i
amb el descompte del 0% sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import màxim de
150.000.000 EUR., termini de 12 mesos i amb el descompte del 0% sobre
el preu de prudència financera.
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions:
 Línia de préstecs per import de 75.000.000 EUR per a subvencions FEDER
atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu de descompte
del 0% sobre prudència financera (amb domiciliació de la subvenció i dins el
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres).
 Línia de préstecs per import de 10.000.000 EUR a subvencions PUOSC a
termini màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres) i preu de descompte
del 0% sobre prudència financera.
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes de
la sol·licitud per part de l’ajuntament (RSGTPF: Resolució de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera)
c) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels
deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), d’acord
amb la seva oferta.
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Segon.- DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple
de la Corporació en la sessió de 15 de juliol de 2018, els presents acords, l’oferta de
l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, el conveni formalitzat entre
aquesta i la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part
expositiva del dictamen.
Tercer.- FACULTAR al president per APROVAR i FORMALITZAR el conveni de l’acció
concertada del programa de Crèdit Local 2019-2020 entre el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, i la Diputació de Barcelona.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local i notificar-ho a
l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran,
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyor president. Bé, en
primer lloc, felicitar-nos pel fet que en aquesta convocatòria hi hagi hagut una altra
entitat financera que hagi comparegut, perquè anteriorment només hi havia el Banc de
Sabadell. En tot cas, quan un llegeix el dictamen veu que el criteri preu de les
operacions i el grau d’assoliment del Codi de Bones Pràctiques, ha estat, finalment, el
que ha decidit pel BBVA i no pas pel Banc de Sabadell. En tot cas, ens agradaria, si
fos possible a la propera Comissió Informativa d’Hisenda, que seria més propi que no
pas aquí, una petita explicació del per què una entitat bancària i no pas l’altra. Gràcies.
El president, senyor Castells (CiU), diu: Moltes gràcies a vostè. El diputat té el
compromís de fer-ho així.
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 69.003,64 €, a l'Ajuntament d’Argentona, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017071).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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L'Ajuntament d'Argentona presentà en data 18/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
1.675.361,07 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Argentona.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.675.361,07 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.675.361,07 EUR amb una
subvenció d’import de 69.003,64 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 69.003,64 EUR a l'Ajuntament d'Argentona per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
18/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Argentona, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 52.522,70 €, a l'Ajuntament de Begues, amb l’objecte de
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017266).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
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les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Begues presentà en data 22/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
2.800.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Begues.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.800.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.225.466,91 EUR amb una
subvenció d’import de 52.522,70 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 52.522,70 EUR a l'Ajuntament de Begues per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
22/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Begues, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 11.757,23 €, a l'Ajuntament de Canovelles, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017447).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Canovelles presentà en data 24/10/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 274.321,24 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Canovelles.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 274.321,24 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 274.321,24 EUR amb una
subvenció d’import de 11.757,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 11.757,23 EUR a l'Ajuntament de Canovelles per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
24/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canovelles, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 24.325,57 €, a l'Ajuntament de Collbató, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017571).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Collbató presentà en data 25/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
440.423,27 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Collbató.
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Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 440.423,27 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,991%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 440.423,27 EUR amb una
subvenció d’import de 24.325,57 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 24.325,57 EUR a l'Ajuntament de Collbató per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
25/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Collbató, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 37.974,71 €, a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016383).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
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La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 08/10/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 922.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 922.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 922.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 37.974,71 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 37.974,71 EUR a l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 08/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
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Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 28.433,79 €, a l'Ajuntament de La Llagosta, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0011844).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de la Llagosta presentà en data 29/06/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 690.353,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Llagosta.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 690.353,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 690.353,00 EUR amb una
subvenció d’import de 28.433,79 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 28.433,79 EUR a l'Ajuntament de la Llagosta per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
29/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Llagosta, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 56.870,14 €, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017265).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 22/10/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 1.326.901,98 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.326.901,98 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.326.901,98 EUR amb una
subvenció d’import de 56.870,14 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 56.870,14 EUR a l'Ajuntament de Montornès del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 22/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montornès del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 35.009,22 €, a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016300).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans presentà en data 05/10/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 850.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 850.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 850.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 35.009,22 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 35.009,22 EUR a l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 05/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 12.022,34 €, a l'Ajuntament de Pallejà, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016678).- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
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conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Pallejà presentà en data 11/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
217.668,88 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Pallejà.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 217.668,88 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,991%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 217.668,88 EUR amb una
subvenció d’import de 12.022,34 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 12.022,34 EUR a l'Ajuntament de Pallejà per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
11/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pallejà, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 171.437,35 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016435).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Rubí presentà en data 09/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
4.000.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Rubí.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 4.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.000.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 171.437,35 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 171.437,35 EUR a l'Ajuntament de Rubí per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
09/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 469.535,47 €, a l'Ajuntament de Sabadell, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016297).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
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de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 05/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
11.400.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sabadell.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 11.400.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una
carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos
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més 0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 11.400.000,00 EUR amb
una subvenció d’import de 469.535,47 EUR, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 469.535,47 EUR a l'Ajuntament de Sabadell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
05/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 36.017,31 €, a l'Ajuntament de Sallent, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016680).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
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municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Sallent presentà en data 15/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de
874.485,73 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sallent.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 874.475,73 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 874.475,73 EUR amb una
subvenció d’import de 36.017,31 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 36.017,31 EUR a l'Ajuntament de Sallent per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
15/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
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54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 379.547,84 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016796).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 15/10/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 9.215.161,95 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 9.215.161,95 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 8.855.662,79 EUR amb una
subvenció d’import de 379.547,84 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 379.547,84 EUR a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
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Crèdit Local en data
G/14301/94200/76200.

15/10/2018,

amb

càrrec a l’aplicació

pressupostària

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 47.983,23 €, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016919).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
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formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia presentà en data 16/10/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 1.165.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.165.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.165.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 47.983,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 47.983,23 EUR a l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 16/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 29.780,36 €, a l'Ajuntament de Taradell, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016679).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Taradell presentà en data 14/06/2018 una sol·licitud d'un préstec de
500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions i que va concedir la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en data 13/09/2018, (ref.reg.423/2018) d’import 17.611,90 EUR
L'Ajuntament de Taradell presentà en data 11/10/2018 una segona sol·licitud d'un
préstec de 723.046,75 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Taradell.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 723.046,75 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 723.046,75 EUR amb una
subvenció d’import de 29.780,36 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 29.780,36 EUR a l'Ajuntament de Taradell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
11/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Taradell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
cessió d’ús a precari dels espais que ocupa actualment la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas, com a titular de l’Escola Superior
de Relacions Públiques, en l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte de
l’Escola Industrial, de l’1 de gener de 2019 al 30 de setembre de 2019 (exp. núm.
2009/0006600).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
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delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat
al Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, número 187, de Barcelona, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900,
edifici E05, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. D’aquest edifici es va
segregar com a bé inventariable separat la part corresponent a 551,25 m2
construïts de la planta baixa de l’edifici E05 amb un nou codi d’actiu, el F167395,
per identificar-los i permetre la gestió a l’Inventari de Béns de forma diferenciada.

2.

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals,
mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de
publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i
empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats.

3.

La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de
lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al
compliment de finalitats d’interès general, la qual es troba inscrita en el Registre
estatal de Fundacions Docents Privades.

4.

La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen
activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de
finalitats d’interès comú, com és el cas de l’Escola Superior de Relacions
Públiques.

5.

Des de 1978, s’han signat diversos convenis entre la Diputació de Barcelona i
l’Escola Superior de Relacions Públiques, pels quals es cedia a precari a la
FUERP tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència
Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial.

6.

Actualment, la FUERP utilitza a precari amb caràcter gratuït determinats espais de
la Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, com a titular de
l’Escola Superior de Relacions Públiques en virtut de l’acord aprovat per la Junta
de Govern, en sessió ordinària de 19 de juliol de 2018.

7.

El pacte tercer de la minuta del document administratiu estableix que “la cessió
d’ús a precari dels referits espais és fins el 31 de desembre de 2018, atesa la
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durada dels cursos acadèmics, moment en el qual aquests espais, en tot cas,
revertiran a la Diputació de Barcelona.”
8.

Malgrat que el trasllat dels ensenyaments de la FUERP a la nova seu estava
previst pel curs acadèmic 2018/2019, en data màxima de 31 de desembre de
2018, FUERP, en data 19 d’octubre de 2018, notifica novament a la Diputació de
Barcelona que estimen que la instal·lació a la nova seu no podrà realitzar-se de
manera plenament operativa durant aquest curs, podent-se allargar fins al
setembre de 2019, doncs estan pendents de que es realitzi l’ET a la seva nova
seu de Sepúlveda per part d’Endesa, i obtenir els permisos acadèmics i llicències
de l’Ajuntament de Barcelona, per a iniciar l’activitat, de forma que sol·liciten poder
continuar utilitzant les actuals instal·lacions fins al setembre de 2019.

9.

La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata de l’espai objecte de cessió,
la FUERP n’ha sol·licitat la continuïtat per utilitzar les actuals instal·lacions i
concorren necessitats i interessos públics.

10. Es justifica la prevalença de la rendibilitat social per sobre de criteris econòmics i
escau atorgar la cessió d’ús a precari sense contraprestació pecuniària.
11. La Diputació de Barcelona manté la intenció de recuperar els espais del Recinte
de l’Escola Industrial però com la necessitat no és immediata, té la voluntat de
renovar l’ús a precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza
actualment la FUERP fins, com a màxim, el 30 de setembre de 2019.
12. A l’expedient consten la memòria del director de Serveis de Planificació
Econòmica i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
Fonaments de dret
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència
I.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics,
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les
lleis. En sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en
endavant RPC).

II.

La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta
competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament
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econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions
públiques en aquest àmbit.
Pel que fa als principis d’actuació administrativa
III. En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar
d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres administracions.
IV. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic
del sector públic (en endavant LRJSP).
V. La legislació específica patrimonial també els preveu: articles 183 bàsic i 185
supletori de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques (en endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i
assistència.
VI. Particularment, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, en matèria
patrimonial, l’article 144.g de la LRJSP, es refereix als canvis de titularitat i la
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial, i l’article 57 de la LRBRL
especifica que la cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis.
Relatius als convenis
VII. Així mateix, cal destacar que quan la cooperació es formalitza a través de conveni,
aquest ha de complir els requisits de validesa i eficàcia que deriven de la
normativa general relativa a convenis i que resulti d’aplicació atenent l’objecte i la
naturalesa del conveni. Així doncs resulten d’aplicació de la LRSP l’article 49,
relatiu al contingut del conveni, l’article 50 respecte dels tràmits preceptius per la
seva aprovació, en particular el de la memòria justificativa i l’article 110 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, respecte del contingut del conveni.
VIII. Atesos els antecedent corporatius en matèria de transparència d’acords i
resolucions amb contingut patrimonial, es considera oportú donar publicitat a la
cessió d’ús a precari dels espais referits. A aquest efecte s’apliquen els articles
83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Relatius a la utilització dels béns patrimonials
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IX. L’article 75 del RPC permet la cessió a precari de l’ús dels béns patrimonials a
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat
pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.
X. En compliment del que disposa l’article 75.4, RPC, la FUERP no resta en relació
de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni dirigeix la seva activitat,
ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la Fundació.
XI. Tal i com estableix l’article 76 RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé
feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació,
per la devolució d’aquest per part del precarista i també, automàticament, en el
cas que el bé es destini a una altra finalitat.
XII. Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la
gestió i administració dels béns i drets patrimonials, l’article 145.1 no bàsic,
respecte a la cessió gratuïta de béns patrimonials l’explotació o afectació dels
quals no estigui prevista i l’article 145.3 respecte de l’objecte de la cessió, que
podrà ésser de la propietat o del seu ús.
XIII. Quant a la normativa autonòmica, el RPC estableix en l’article 8 que els béns
patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de
rendibilitat social, i l’article 73, la necessitat de justificació de l’oportunitat i
conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial i la valoració del bé.
XIV. En conseqüència, es justifica la cessió d’ús a precari, atès que la Diputació de
Barcelona no té necessitat immediata dels espais de la Residència Ramón Llull, la
FUERP n’ha sol·licitat la utilització, i concorren drets fonamentals i necessitats i
interessos públics.
Relatius als principis de publicitat i transparència
XV. És d’aplicació l’art. 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic, en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha
de subjectar al principi general de transparència i l’article 8 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, que fixa els
principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició,
explotació i alienació dels béns patrimonials.
Relatius a la comptabilitat local
XVI. Pel que fa als aspectes comptables d’aquesta cessió d’ús, resulta d’aplicació la
norma de reconeixement i valoració 19a de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
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Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació
XVII. D’acord amb l’apartat 3.2 e) del Decret de Presidència núm. 7048 de data 9 de
juliol de 2018 pel qual s’aprova la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, la competència per a l’aprovació de la cessió d’ús de béns immobles
quan no tingui caràcter ocasional, ni tingui durada superior a quatre anys,
correspon a la Junta de Govern, per delegació de Presidència.
Pel que fa a l’òrgan competent per a formalitzar els negocis jurídics patrimonials
XVIII. L’article 4.2.3.b.b.4) del mateix, relatiu a la competència del Diputat Delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb al Ciutat de Barcelona respecte a
la formalització dels negocis jurídics patrimonials.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la cessió d’ús a precari a favor de la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a titular de l’Escola
Superior de Relacions Públiques, amb efectes d’1 de gener de 2019 i fins el 30 de
setembre de 2019, l’espai que es detalla a continuació, ubicat al Recinte de l’Escola
Industrial, situat al carrer Urgell, número 187, de Barcelona:
ACTIU

DENOMINACIÓ

F167395

Segregació part PB Escola Industrial
Residència Ramon Llull (edifici E05)

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
551,25 m

2

SITUACIÓ
Planta baixa

Segon. APROVAR inicialment el document administratiu que recull les condicions de
la cessió d’ús a precari, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS A PRECARI, A FAVOR DE
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS, SOBRE
DETERMINATS ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE
L’ESCOLA INDUSTRIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per....
FUNDACIÓN UNIVERSITÀRIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), amb
NIF G-60747250, representada per...
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a
l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la
naturalesa jurídica de bé patrimonial. D’aquest edifici es va segregar com a bé inventariable
2
separat la part corresponent a 551,25 m construïts de la planta baixa de l’edifici E05 amb
un nou codi d’actiu, el F167395, per identificar-los i permetre la gestió a l’Inventari de Béns
de forma diferenciada.
II. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les
activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits
(administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats.
III. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de lucre que
destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al compliment de finalitats
d’interès general, i que es troba inscrita en el Registre estatal de Fundacions Docents
Privades.
IV. El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar a precari
tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull del
Recinte de l’Escola Industrial.
V. Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la Diputació
tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre que fos possible
amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en finalitzar el curs acadèmic
iniciat.
VI. Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la Diputació
de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de manifest la
necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la mateixa, i es
mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre de 2009 el conveni
signat el 19 de desembre de 1978.
VII. Per escrits del President delegat de la que era l’Àrea de Coordinació i Govern Local de
la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 2008, dirigits a l’Escola
Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de Barcelona, respectivament, es va
reiterar la necessitat per part de la corporació d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per tal
de disposar de centres on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació i es
permetia a l’Escola la utilització dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009.
VIII. La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, va
aprovar l’autorització d’ús a precari, a favor de la FUERP, sobre determinats espais situats a
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la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte Industrial, amb una superfície
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construïda de 551,25 m .
IX. Aquesta autorització d’ús es va formalitzar a través d’un document administratiu, signat
el 29 de setembre de 2010, el qual establia en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús a
precari era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs de forma
tàcita fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertirien a la
Diputació de Barcelona.
X. La FUERP va buscar alternatives d’edificis i espais on poder continuar la seva activitat
docent i, dintre de les possibles alternatives, estava interessada en adquirir l’edifici propietat
de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada Avda. Diagonal, a
la ciutat de Barcelona.
XI. Mentre s’estudiava la viabilitat de la proposta i amb l’objecte que l’Escola Superior de
Relacions Públiques continués desenvolupant la seva activitat docent, la Diputació de
Barcelona mantingué a la FUERP l’ús a precari, amb caràcter gratuït, i fins el 31 d’agost de
2016 dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, mitjançant la
formalització de l’oportú document administratiu signat en data 24 de juliol de 2014.
XII. Finalment, la FUERP va adquirir un edifici situat al número 50 del carrer Sepúlveda de
Barcelona i després d’haver realitzat les modificacions urbanístiques i obres necessàries
preveia el seu trasllat l’any 2017.
XIII. Durant el curs acadèmic 2016/2017 la FUERP va continuar ocupant l’espai en virtut del
document administratiu que van signar les parts en data 29 de setembre de 2016, la minuta
del qual va aprovar prèviament la Junta de Govern de la Diputació el 28 de juliol de 2016.
XIV. Per al curs acadèmic 2017/2018, l’espai es continuà ocupant d’acord amb el document
administratiu de les condicions de la cessió d’ús a precari que va aprovar la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de 20 de juliol, i que es va signar per les
parts el 18 d’octubre de 2017.
XV. En el curs actual, 2018/2019, l’espai segueix sent ocupat per FUERP fins el 31 de
desembre de 2018, en virtut de l’acord aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària
de 19 de juliol de 2018.
XVI. En data 19 d’octubre de 2018, la FUERP sol·licita a la Diputació continuar utilitzant els
espais degut a l’endarreriment en la instal·lació de l’escomesa de terra per part d’Endesa a
la nova seu on s’ha de traslladar la FUERP, cosa que ha impedit la petició dels permisos
acadèmics i llicències que l’Ajuntament de Barcelona ha de concedir per tal de poder iniciar
l’activitat docent, i que el propi organisme no garanteix l’assoliment dels tràmits abans de
finalitzar l’any 2018 i impedint, per tant, el trasllat dels serveis a dita nova seu, prevista per al
desembre de 2018.
XVII. Amb l’objecte que l’Escola Superior de Relacions Públiques continuï desenvolupant
amb normalitat la seva activitat docent, la corporació té la voluntat de mantenir a la FUERP,
amb caràcter gratuït, en l’ús a precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que
utilitza actualment, fins el 30 de setembre de 2019.
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XVIII. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú,
com és el cas de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
XIX. Les finalitats de l’Escola Superior de Relacions Públiques són d’utilitat social per al
conjunt dels ciutadans i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de
caràcter local.
Per donar suport a les finalitats que volen assolir, ambdues parts, de mutu acord, es
reconeixen plena capacitat per a aquest acte i acorden els següents
PACTES
Primer. La Diputació de Barcelona cedeix l’ús a precari, amb efectes 1 de gener de 2019, a
favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a titular
de l’Escola Superior de Relacions Públiques, els espais que es detallen a continuació,
pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, número 187, de
Barcelona:
ACTIU

DENOMINACIÓ

F167395

Segregació part PB Escola
Industrial Residència Ramon Llull
(edifici E05)

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
551,25 m

2

SITUACIÓ
Planta
baixa

Segon. La cessió d’ús a precari dels espais a favor de la FUERP és gratuïta i el seu ús
merament tolerat.
Tercer. La cessió d’ús a precari dels referits espais és fins el 30 de setembre de 2019,
moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona.
Quart. En cas que el 30 de setembre de 2019 la FUERP no entregui a la Diputació de
Barcelona lliures, vacus i expedits els espais cedits, s’obliga a satisfer en concepte de
penalització la quantitat de 1.405,69 euros per cada mes que superi la data fixada, excepte
quan aquest retard sigui per causa imputable a tercers. Aquest import resulta de multiplicar
2
3 euros per m d’espai útil cedit (85% de la superfície construïda) i és equivalent al preu
mínim que aplica la Diputació de Barcelona en els arrendaments d’espais a entitats sense
ànim de lucre.
Cinquè. La FUERP ha de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús a precari a la
realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la formació superior de
futurs professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les
organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran
automàticament a la Diputació de Barcelona.
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Sisè. D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, la FUERP no
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta
corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de la FUERP
dimanin.
Setè. El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé amb un preavís de 3
mesos per part de la Diputació de Barcelona, amb requeriment a la FUERP amb un mes
d’antelació per a la devolució per part de la FUERP o bé en el cas que els espais objecte de
la cessió es destinin a una finalitat diferent de l’actual.
Vuitè. Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, les parts el signen.”

Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant l’anunci de la seva tramitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, perquè es puguin presentar les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart. DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Cinquè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació les operacions comptables de
cessió d’ús en precari a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones
Públicas una vegada s’hagi signat el document administratiu corresponent, en virtut de
la norma de reconeixement i valoració 19a de la Instrucció del model normal de
comptabilitat local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’acord
amb els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de
l’anotació de l’operació a l’Inventari.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’autorització d’ús exclusiu a favor del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
(HBC), de l’Aula 2 de la planta baixa de l’Edifici 14 del Recinte de l’Escola
Industrial, de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019 (exp. núm.
2018/0017333).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
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La Diputació de Barcelona és propietària dels espais del recinte Escola Industrial,
ubicat a Barcelona i delimitat pels carrers Comte d’Urgell, París, Viladomat i Rosselló,
integrat, entre d’altres, per l’edifici 14. El referit edifici figura inscrit a l’Inventari de Béns
de la Diputació amb el codi d’actiu F000907 amb naturalesa jurídica de bé de domini
públic.
L’Hospital Clínic de Barcelona es constitueix com a un consorci sanitari, amb número
de NIF Q-0802070-C, en el que hi participen el Servei Català de la Salut i la Universitat
de Barcelona, en virtut de l’Acord Gov/111/2015, de 14 de juliol, pel qual s’autoritza la
creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona (HBC) i se n’aproven els Estatuts.
El consorci Hospital Clínic de Barcelona com a entitat que forma part del sector públic
de la Generalitat de Catalunya, la seva actuació resta sotmesa a les normes que
regulen el sector públic de salut, exercint la Generalitat la tutela de l’organització i els
serveis vinculats i/o dependents del consorci Hospital Clínic de Barcelona per tal
d’assegurar el compliment de la seva finalitat. Art. 4.3 dels Estatuts.
Un dels objectes i finalitats del consorci, segons l’art. 3 dels Estatuts del consorci
Hospital Clínic de Barcelona, és la realització d’activitats docents, de recerca,
d’investigació i innovació sanitària, promocionant el coneixement en els àmbits de la
sanitat i les ciències de la salut i, en aquest àmbit, el desenvolupament d’activitats en
matèria de docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la
formació, la biomedicina, la bioètica, els sistemes d’informació, l’impuls del
desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels serveis
sanitaris i sociosanitaris.
En data 19 de setembre de 2018, el consorci Hospital Clínic de Barcelona, sol·licita a
la Diputació de Barcelona, l’ús d’una de les aules ubicades al Recinte de l’Escola
Industrial, per a tot l’any 2019, amb capacitat per a unes 25 persones, sense cap altre
requeriment d’equipament, amb la finalitat de destinar-la a la realització de formació
per al personal professional sanitari que treballa en l’Hospital Clínic, argumentant
l’actual i greu mancança d’espais que pateixen i argumentant també la proximitat del
Recinte de l’Escola Industrial amb les dependències de l’Hospital Clínic.
La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata d’ús de l’Aula 2 de l’Edifici 14,
doncs aquest espai no consta inclòs en cap pla o projecte de la corporació vigent o en
curs, que prevegi la seva utilitat.
A l’expedient consten la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i
l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
Fonaments de Dret
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència
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I.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals pel
compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per
a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns,
celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se,
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis. En
sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPC).

II.

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

III. D’altra banda, el consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona l’art. 3.2 de l’Acord de
Gov/111/2015 de 14 de juliol, pel qual s’autoritza la creació del consorci Hospital
Clínic de Barcelona (HBC) i se n’aproven el Estatuts, que faculta a l’HCB a
formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions i l’art 3.1.e) pel que fa
a l’objecte i funcions de l’HCB, i l’art. 4.1 pel que fa a la seva capacitat jurídica.
Pel que fa als principis d’actuació administrativa
IV. En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar
d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres administracions
públiques.
V. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic
del sector públic (en endavant LRJSP).
VI. La legislació específica patrimonial també els preveu: articles 183 bàsic i 185
supletori de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques (en endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i
assistència.
VII. Particularment, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, en matèria
patrimonial, l’article 144.g de la LRJSP, es refereix als canvis de titularitat i la
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial.
Relatius a la utilització dels béns demanials
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VIII. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 201, pel que fa als béns de domini
públic. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques (LPAP), art. 5, i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del Patrimoni dels ens locals, art. 3, 7 i 57, pel que fa als béns de
domini públic i al seu ús.
IX. Resulta d’aplicació la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques (LPAP), pel que fa als béns públics i a la seva gestió.
Art. 6 en relació amb els principis relatius a la gestió i administració dels béns i
drets de domini públic; l’art. 84, art. 85.3, 86.2 i art. 92 pel que fa al títol habilitant
per ocupar un bé demanial, al règim de les autoritzacions i al termini màxim de 4
anys incloent pròrrogues pel que fa a les autoritzacions. I art. 92.5 pel que fa a
l’atorgament de les autoritzacions gratuïtes, i pel que fa a la no aplicació de la taxa
corresponent, en base al capítol VIII del Títol I de la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
en el seu art. 61.3, pel que fa a la no exigibilitat de la taxa quan l’ús no comporta
utilitat econòmica al concessionari, persona autoritzada o adjudicatària.
Relatius als principis de publicitat i transparència
X. És d’aplicació l’art. 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha
de subjectar al principi general de transparència i l’article 8 de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, que fixa els principis
de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició, explotació i
alienació dels béns patrimonials.
XI. Atesos els antecedent corporatius en matèria de transparència d’acords i
resolucions amb contingut patrimonial, es considera oportú donar publicitat a la
autorització d’ús exclusiu a favor del consorci Hospital Clínic de Barcelona. A
aquest efecte s’apliquen els articles 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Relatius a la comptabilitat local
XII. Pel que fa als aspectes comptables de l’operació patrimonial, resulta d’aplicació la
norma de reconeixement i valoració 19 ª de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació
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XIII. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques,
segons l’art. 95 el President de la corporació ostenta la competència per atorgar
concessions i autoritzacions sobre béns i drets demanials.
XIV. D’acord amb l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de
juliol 2018, publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018, correspon l’aprovació de
l’autorització d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni durada
superior a quatre anys, a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per
delegació de la Presidència.
A l’expedient consten la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i
l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
En virtut de tot el que s’ha exposat, atesos els motius exposats i la normativa aplicable,
es proposa que s’elevi a la Junta de Govern, per delegació de Presidència, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment l’autorització d’ús exclusiu a favor del consorci Hospital
Clínic de Barcelona (HCB), amb efectes d’1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre
de 2019, de l’Aula 2, ubicada al recinte Escola Industrial edifici 14.
ACTIU

DENOMINACIÓ

F000907

Aula 2 Edifici E14
Escola Industrial (Escola Enginyeria
Tècnica Industrial Urgell A)

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
60 m

2

SITUACIÓ
Planta baixa

Segon. APROVAR inicialment les condicions que regularan l’autorització d’ús exclusiu,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
CONDICIONS
Primera. La Diputació de Barcelona autoritza l’ús exclusiu, amb efectes 1 de gener de 2019,
a favor del consorci Hospital Clínic de Barcelona, de l’Aula 2 de l’Edifici 14, que pertany al
Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, número 187, de Barcelona, amb
l’objecte de que l’Hospital Clínic de Barcelona pugui desenvolupar part de la seva activitat
docent, activitat que no comporta utilitat econòmica per l’Hospital Clínic de Barcelona.
Segona. L’autorització d’ús exclusiu de l’espai esmentat a favor del consorci Hospital Clínic
de Barcelona s’estableix amb caràcter gratuït.
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Tercera. L’autorització d’ús exclusiu del referit espai és efectiu des de l’1 de gener de 2019
fins el 31 de desembre de 2019, moment en el qual aquest espai, en tot cas, revertirà a la
Diputació de Barcelona
Quarta. El consorci Hospital Clínic de Barcelona ha de destinar els espais objecte d’aquesta
autorització d’ús a la realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la
formació dels professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per
al desenvolupament professional de les activitats sanitàries, d’investigació, d’innovació i els
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran
automàticament a la Diputació de Barcelona.
Cinquena. L’autorització d’aquest ús s’extingirà, d’acord amb l’article 70 i 92.4 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, quan la Diputació tingués necessitat dels espais,
per la reclamació del bé amb un preavís de 3 mesos per part de la Diputació de Barcelona,
amb requeriment al consorci Hospital Clínic de Barcelona amb un mes d’antelació per a la
seva devolució o bé en el cas que l’espai objecte de l’autorització es destini a una finalitat
diferent de l’actual.
Sisena. El consorci Hospital Clínic de Barcelona es compromet a fer un ús diligent de l’aula
cedida, a utilitzar-la segons la seva naturalesa, s’obliga al manteniment i conservació en bon
estat de l’edifici, i s’obliga al pagament de la part proporcional de les despeses totals de
l’edifici 14, resultant d’aplicar el coeficient d’ocupació de l’Aula 2, que és del 3,42% respecte
el total de l’Edifici 14 del Recinte Industrial. Per a fer el càlcul es pren com a referència el
total de les despeses realitzades en l’edifici 14 durant l’exercici 2017, tal i com es detalla en
l’informe dels Serveis d’Edificació i Logística, sent doncs, el cost anual de l’Aula 2 de
5.239,39€ i sent el cost mensual de 436,62€.
El consorci Hospital Clínic de Barcelona es responsabilitza íntegrament dels danys,
accidents i desperfectes que puguin esdevenir durant el temps d’autorització de l’espai,
establint a tal efecte l’obligatorietat de cobrir els riscos amb les assegurances pertinents per
part del consorci Hospital Clínic de Barcelona.
Setena. L’aula es lliura al consorci Hospital Clínic de Barcelona equipada amb el mobiliari
de taules i cadires per a una capacitat de 18 persones; i amb una pantalla de projecció de
dades informàtiques.

Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies
mitjançant l’anunci de la seva tramitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per a que es puguin presentar les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Cinquè.- ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació comptables
d’autorització d’ús exclusiu a favor del consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), en
virtut de la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de comptabilitat de
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l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i els
ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de
l’operació a l’Inventari.
Sisè. NOTIFICAR el present acord als interessats, per al seu coneixement i efectes.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els
canvis de destí de les actuacions relacionades en el programa anual del Pla
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració aprovat
per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (exp. núm.
2018/0006859).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que
formen part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones,
béns i espais naturals d’aquest territori.
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març,
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el
qual desenvolupen la seva activitat.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari (en endavant, OTPMIFDA), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
L’esmentat suport es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i
en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la
demarcació de Barcelona.
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes i
plans territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es
regeix per un conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà
la gestió dels programes del pla territorial de suport en matèria de prevenció
d’incendis.
Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni són:
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- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen
periòdicament, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta entre el
80 i el 95 % de la despesa d’execució de les actuacions planificades.
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat supramunicipal,
la que finança més del 90% del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment
l’activitat que es genera durant l’època de risc.
Des de l’any 2014 es signen convenis entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
i les Agrupacions de Defensa Forestal, per a la gestió i l’execució dels Plans del
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Per acord de Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (ref. registral 263/18) es va
aprovar el conveni de col·laboració a signar amb les diferents entitats, i el programa
anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les
actuacions de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2018, a realitzar dins del marc
d’aquest conveni.
Atès que segons el pacte sisè de l’esmentat conveni, la comissió de seguiment es
podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades o en el cas de
què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per causes
alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de força major,
que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del programa. En aquest darrer cas es
podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió, que
requerirà informe tècnic favorable.
Degut a que per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos
o raons de força major, no és possible realitzar les actuacions previstes en alguns dels
convenis signats amb l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal, segons el
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per l’any
2018, es proposa reunir a la comissió de seguiment per plantejar un canvi de destí
d’aquestes actuacions.
Atès que una vegada reunida la comissió de seguiment s’ha acordat el canvi de destí
d’algunes de les actuacions previstes i que es certifica de forma conjunta la seva
aprovació segons acta signada per les entitats integrants de la comissió de seguiment i
amb l’informe tècnic favorable que consta en l’expedient, i que s’adjunten com annex a
l’esmentat dictamen.
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Vist l'apartat 3.4.j.2) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR els canvis de destí de les actuacions relacionades en el programa
anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les
actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració
aprovat per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (ref. registral
263/18), i que es van adjuntar com annex al dictamen que va aprovar d’aquest
conveni, amb el detall següent:
MUNICIPI: Cardedeu
ADF: Sant Antoni de Vilamajor, Cardedeu i Sant Pere de Vilamajor
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
Canvi de destinació sol·licitat
(ref.registral 263/18)
Descripció

Repàs
de
la
plataforma
(anivellat
i
compactat) i de la
secció de servei
del camí que surt
de Ca l’Anton
passant per Cal
Sabater fins can
Jo

Codi

5

km

2,2

TOTAL

COST

2.434,40 €

2.434,40 €

MUNICIPI: Castellbisbal
ADF: Castellbisbal
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)
Descripció

Codi

km

COST

Descripció
Manteniment de la
plataforma (anivellat
i compactat) del
camí
antic
del
dipòsit.
Manteniment de la
plataforma (anivellat
i compactat) del
camí del Pol. Ind. El
Marital fins al camí
antic del dipòsit
Manteniment de la
plataforma (anivellat
i compactat) del
camí
de
Can
Sabater
a
Can
Montells Nou
TOTAL

Codi

km

COST

2

0,8

721,30 €

6

0,8

721,30 €

7

1,1

991,80 €

2.434,40 €

Canvi de destinació sol·licitat
Descripció

Codi

km

COST
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Canvi de traçat
del camí de Ca
n'Elies
a
Ca
n'Oliveró
per
solventar
l'estretament
(APE)

PC-3

Canvi de traçat
del camí de Ca
n'Elies
a
Ca
n'Oliveró
per
solventar l'excés
de pendent (APE)

PC-4

-

-

TOTAL

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

Arranjament de punt
crític de la xarxa
viària al camí del
Repeu de Santa
Teresita a la BV1501 (esllavissada,
evacuació d’aigües i
engravat)

27

-

TOTAL

6.000,00 €

6.000,00 €

MUNICIPI: Castellolí
ADF: Castellolí
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

km

COST

630,00 €

Obres de drenatge
a l’inici del camí de
Can Jorba a Can
Figuerola,
concentrades en el
tram de l’Hort del
Bep ven passat
el
torrent
de
Figuerola

3

0,43

630,00 €

630,00 €

TOTAL

Repàs
d’evacuació
d’aigües del ferm
del camí de la
Puda

Codi

9

km

0,7

TOTAL

630,00 €

MUNICIPI: Castellví de Rosanes
ADF: Massís de l'Ordal
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)
Descripció
Codi
km
COST
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
3
1
1.600,00 €
secció de servei
camí
de
ca'n
Alegre
Repàs
de
manteniment de la 12
0,71
1.207,00 €
plataforma i de la

Canvi de destinació sol·licitat
Descripció

Codi

km

COST

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí de Can Cases
(de Can Baró de
l’Enrunada)

5

1,52

2.807,00 €
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secció de servei
del camí de Can
Sunyer a Can
Preses
(Sant
Andreu)
TOTAL

2.807,00 €

TOTAL

2.807,00 €

MUNICIPI: Corbera de Llobregat
ADF: Massís de l'Ordal
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

km

COST

291,00 €

Manteniment de la
secció de servei del
camí de Can Palet
al pont d’Arbues

14

0,37

185,00 €

6.871,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí del dipòsit de
les Socies al camí
de la Urb. Mas d’en
Puig
(especial
incidència al pas de
riera)

16

1,08

1.944,00 €

Repàs
de
manteniment de la
secció de servei
del camí de la
ctra. De Sant
Andreu a Can
Déu
(Can
Margarit-Can
Déu)
(la
plataforma és a
càrrec
de
la
propietat,
engravat)
Repàs
de
manteniment de la
plataforma
(anivellat
i
compactat) i de la
secció de servei
del camí de Can
Déu a la urb. Can
Canonge. Inclou
part
de
l'arranjament de
l'esllavissada

Codi

8

10

km

0,71

1,17
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Repàs
de
manteniment de la
plataforma
(anivellat
i
compactat) i de la
secció de servei
del camí de Can
Déu a la urb.
Santa Maria de
l'Avall

9

0,7

TOTAL

1.120,00 €

8.282,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí de les Socies
a Pallejà, passant
pel dipòsit (només
secció de servei
d’un tram de 0.48
km)

17

2,26

3.088,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí del Bosc del
Malhivern

15

0,83

1.245,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí de Cases
Pairals a les Socies
(inclou aport de
graves al tram entre
cases)

12

1

1.820,00 €

TOTAL

8.282,00 €

MUNICIPI: El Bruc
ADF: El Bruc
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Repàs
de
manteniment
(preparació,
perfilat,
compactació)
i
neteja de vores
del camí de Can
Solà, des de la
carretera, i ramal
sota A2
TOTAL

Codi

18

km

1,89

COST

2.090,00 €

2.090,00 €

Arranjament
mitjançant picat i
obres de drenatge
al camí de la
benzinera al coll del
bruc, tram de camí
vora
el
torrent
provinent
de
la
Boixereta i els horts
de Can Soteres
Netejar i afermar el
pas de torrent de
Can Soteres
TOTAL

Codi

km

3

0,28

PC-2

0,03

COST

2.090,00 €

2.090,00 €
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MUNICIPI: El Brull
ADF: Montseny Ponent
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Codi

km

COST

Manteniment de la
secció de servei
d’un tram del camí
de Collformic a
l’Adrobau. Des de
Collformic fins a el
Boscàs

16

6,2

3.290,00 €

Codi

Repàs
de
manteniment camí
del
Brull
a
Aiguafreda.
Manteniment
secció de servei al
camí del Brull a
Aiguafreda
TOTAL

7

7

km
1,6

4,5

COST
1.040,00 €

2.250,00 €
3.290,00 €

TOTAL

3.290,00 €

MUNICIPI: Guardiola de Berguedà
ADF: Alt Berguedà
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

10.332,10 €

Arranjament
dels
desperfectes causat
per les pluges de la
tardor del 2018 als
camins de la Torre
de Foix, Pardinella i
Gavarrós

12
2
3

10.332,10 €

TOTAL

Repàs
de
manteniment
i
neteja de vores
camí del Xalet de
la Diputació al
Coll
del
Forn
passant
per
Gavarrós i Cal
Montaner (Inclou
aportació de 45
TN de material)

Codi

1

km

8,9

TOTAL

km

COST

10.332,10 €

10.332,10 €

MUNICIPI: La Quar
ADF: Baix Berguedà
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Codi

km

COST

Codi

km

COST
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Construcció
de
tres
guals
de
formigó amb un
amidament total
de 27*3,5*0,15m
al Camí de la
Portella (inclou la
col·locació de 6
senyals de gual
inundable a banda
i banda de cada
pas)
TOTAL

1

5.263,50 €

Arranjament
de
pujadors i punts
crítics al camí de la
Portella

5.263,50 €

TOTAL

1

5.263,50 €

5.263,50 €

MUNICIPI: Les Masies de Voltregà
ADF: Vol Ges
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

km

COST

981,50 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma al llarg
de tot el camí de
Sant Martí Xic (tram
que va des del camí
de la Serratosa fins
al Collet de la
Casanova). Inclou
fer
i
repassar
trencades i neteja
de cunetes.

1

1,7

3.210,50 €

Manteniment de la
secció de servei a
banda i banda del
camí. Inclou poda.

1

1,7

595,00 €

Repàs
de
manteniment del
camí del Pou a la
Roca

Repàs
de
manteniment,
neteja de vores i
poda del camí del
Corral (tram que
va de la cruïlla
amb el camí nº 5
fins al Corral)
Manteniment de la
secció de servei i
repàs de trenques
i cunetes del camí
de Sant Martí Xic
(tram que va des
del camí de la
Serratosa fins al
Collet
de
la
Casanova).
TOTAL

Codi

5

km

1,3

6

0,89

1.152,30 €

1

1,7

1.671,70 €

3.805,50 €

TOTAL

3.805,50 €
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MUNICIPI: Muntanyola
ADF: Font Freda
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Obertura de franja
de
baixa
combustibilitat a la
ctra. BV 4317.
Tram que va de
l'urb. Fontanelles
fins el pk. 3

Codi

EO1

km

2,8

TOTAL

COST

7.268,50 €

7.268,50 €

Arranjament
del
PC-2 consistent en
la construcció de 4
passos de riera de
formigó
de
característiques
HA-30 B/20 lla i
dimensions: Pas 1:
6x3,5x0,2 Pas 2:
9x3,5x0,2 Pas 3:
10x3,5x0,2 Pas 4:
10x4x0,2
Manteniment
del
ferm
al
camí
d'accés a l'urb.
Fontanelles. Inclou
aportació de 10 Tm
de material tipus
matxaca
TOTAL

Codi

COST

PC-2

127,5 m2

6.900,63 €

XVB

1 km

367,87 €

7.268,50 €

MUNICIPI: Orís
ADF: Vol Ges
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

km

COST

1.800,00 €

Repàs
de
manteniment
i
neteja de vores del
camí de Vilanova.
Inclou aportació de
60 tn de grava tipus
tot-ú.

13

1,6

1.800,00 €

2.987,50 €

Repàs
de
manteniment
i
neteja de vores del
camí
de
Puigdemalla.

15

2,5

2.402,50 €

Arranjament del
punt crític de la
xarxa
viària
bàsica al pas de
la
riera
de
Talamanca
consistent en la
construcció
de
gual de formigó.
Repàs
de
manteniment
i
neteja de vores
del
camí
de
Puigdemalla.

Codi

km

APC-3

15

2,5
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Neteja de vores del
camí
de
La
Teuleria.
TOTAL

4.787,50 €

11

1,3

TOTAL

585,00 €

4.787,50 €

MUNICIPI: Orpí
ADF: Carme-Orpí
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció
Repàs
de
manteniment de
ferm del tram del
camí
de
Sta.
Càndia a mas
d'en Bosc (tram
d’intersecció
al
camí 5 fins Mas
d’en Bosc Vell)
TOTAL

Descripció
FASE
I:
Consolidació
evacuació d’aigües
i obertura secció de
servei/ neteja de
vores del camí de
la font Bertrana
(ampliació
de
partida)
TOTAL

Codi

km

COST

6

0,95

1.232,00 €

1.232,00 €

Codi

km

COST

PC-6

0,76

1.232,00 €

1.232,00 €

MUNICIPI: Prats de Lluçanès
ADF: Lluçanès
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Codi

km

COST

Repàs
de
manteniment
i
manteniment de la
secció de servei al
camí
de
la
Pedregosa

7

1,50

1.485,00 €

Repàs
de
manteniment
i
manteniment de la
secció de servei al
camí de SerraSeca

8

22

2.200,00 €

Repàs
de
manteniment
i
manteniment de la
secció de servei
(inclou poda) al
camí
de
la
Pedregosa
Repàs
de
manteniment
i
manteniment de la
secció de servei
(inclou poda) al
camí de SerraSeca. Construcció
d'un planxer de
formigó
HM30/B/20/Iia
amb
dimensions

Codi

km

COST

7

1,5

1.100,00 €

8

2,2

4.625,00 €
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45*3,5*0,2

Arranjament
de
punts crítics al
camí d'El Marçal

AP-11

0,04

TOTAL

3.680,00 €

7.365,00 €

Perfilat
amb
formigó
HM30/B/20/Iia del pas
de riera al camí de
Can Marçal amb
les dimensions 103,5-0,2.
Inclou
fibres
TOTAL

AP-11

0,01

1.640,00 €

7.365,00 €

MUNICIPI: Pujalt
ADF: Pujalt-Sant Martí Sesgueioles
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Codi

B-1 “La Tosquella”:
Instal·lació
de
sobreeixidor,
instal·lació
d’arqueta de 100
mm per càrrega,
reimpermeabilització i reparació de
la
valla
de
tancament

B-1

5.021,89 €

B-3 “La Llacuna”:
Connexió
de
tuberia a dipòsit
municipal d’aigües
de
Pujalt
i
canalització fins la
bassa

B-3

865,80 €

B-3, La Llacuna:
Reparació
canonada
d'entrada,
preparació
del
transvasament
amb motobomba
del dipòsit de
formigó a la B-3 i
quadre electrònic.
B-1 La Tosquella:
Canalització amb
connexió
i
soterrament
de
tuberia de 200m
lineals i 110mm
més toma de
sortida
TOTAL

Codi

km

B-1i3

COST

5.887,69 €

5.887,69 €

km

TOTAL

COST

5.887,69 €

MUNICIPI: Rellinars
ADF: Vacarisses-Rellinars
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Descripció

Codi

km

COST

Codi

km

COST
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Arranjament
de
punt crític al camí
de
Casajoana
(pujador)
amb
construcció
de
planxer
de
2
formigó de 360m
i 10 cm de gruix
TOTAL

9

16.864,72 €

Arranjament
de
punt crític al camí
de
Casajoana
(pujador)
amb
estabilitzat,
amb
ciment i Dustex

16.864,72 €

TOTAL

9

16.684,72 €

16.684,72 €

MUNICIPI: Saldes
ADF: Alt Berguedà
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

1.200,00 €

Aportació de 45 TN
de
material
a
diversos punts dels
camins de la Xarxa
Viària Bàsica

XVB

1.200,00 €

TOTAL

Repàs
de
manteniment del
Molí de la Farga
al Bosc de l’Espà

Codi

13

km

1,5

TOTAL

km

COST

1.200,00 €

1.200,00 €

MUNICIPI: Sant Agustí de Lluçanès
ADF: Lluçanès
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Codi

km

COST

Descripció

Codi

km

COST

Repàs
de
manteniment
i
neteja de vores
del
camí
de
Casademuna a la
Bauma (T.M. de
Sora)

13

0,8

948,00 €

13

0,8

1.398,00 €

Repàs
de
manteniment del
camí de la Ctra.
D’Alpens
(BP4654) a Can Alou

Arranjament
i
neteja de vores al
camí
de
Casademuna a la
Bauma

17

TOTAL

MUNICIPI: Sant Pere de Ribes
ADF: Sant Pere de Ribes

0,6

450,00 €

1.398,00 €

TOTAL

1.398,00 €
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Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

Codi

km

COST

Descripció

Codi

km

COST

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de la
torre elèctrica del
Corral del Capdet

25

0,3

540,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí dels
Colls

21

1,35

1.245,00 €

1

Repàs
de
manteniment de la
plataforma del camí
de los Algarrobos a
la Casa de la
Carretera

0,47

TOTAL

705,00 €

1.245,00 €

TOTAL

1.245,00 €

MUNICIPI: Sitges
ADF: Sitges
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

CB-10

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del
camí
de
Campdasens (de
la Casa Vella a
l'Uniland)
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de la
Trinitat a Mas
Maiol
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de les
Basses fins al
fondo del Barral

Codi

km

km

COST

8

2,91

4.074,00 €

Arranjament de la
Bassa
de
Can
Fontanilles.
1a
fase, instal·lació de
les plaques solars
per la millora del
subministrament
d'aigua de la bassa

11

3,51

5.370,30 €

Arranjament
del
punt crític del camí
de Campdàsens

APC-14

0,05

3.000,00 €

2.153,80 €

Arranjament
del
punt crític del camí
vell de Garraf a
Campdàsens

APC-10

0,02

1.200,00 €

12

1,21

8.500,00 €
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Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí vell de
Can Planes a
Vallgrassa
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí vell de
Garraf
a
Campdasens
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de Mas
Maiol a la Casa
Vella (de Can
Planes)
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de Santa
Bàrbara
a
Minivilles
Arranjament
bassa de Can
Fontanilles
(completar
actuacions Gestió
Forestal
Sostenible)
TOTAL

5

1,1

1.694,00 €

Arranjament
del
punt crític del camí
de Mas Maiol a la
Casa Vella

APC-4

0,23

13.800,00 €

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí de Mas Maiol
a la Casa Vella (de
Ca Panes)

5

5

3.633,70 €

9

1,6

2.304,00 €

4

4,39

6.146,00 €

2

0,92

1.591,60 €

AB

6.800,00 €

30.133,70 €

TOTAL

30.133,70 €

MUNICIPI: Santa Eugènia de Berga
ADF: Portal de les Guilleries
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)

Canvi de destinació sol·licitat

Descripció

COST

Descripció

Codi

km

COST

1.964,00 €

Repàs
de
manteniment
i
manteniment
secció de servei
camí
de
Sala
d’Heures a Can
Virgili i fins al camí
que ve de Roca

1

1,3

1.964,00 €

Repàs
de
manteniment
i
manteniment
secció de servei
camí del cementiri
al dipòsit d'aigua
municipal (inclou
l'aportació de 65

Codi

2

km

0,4
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Tn de tot-ú en el
primer tram).

Farigola i va en
direcció Sant Julià.

TOTAL

1.964,00 €

TOTAL

1.964,00 €

MUNICIPI: Sant Sadurní d'Anoia
ADF: Sant Sadurní d'Anoia
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)
Descripció
Codi
km
COST

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de Cal
Mota (a partir de
les Caves SolerJové i fins al camí
del Pla)

12III

1,90

TOTAL

2.800,00 €

2.800,00 €

MUNICIPI: Vacarisses
ADF: Vacarisses-Rellinars
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)
Descripció
Arranjament
en
terrenys durs del
camí de la cruïlla
de Can Còdol a
l'alzina
i
manteniment de la
secció de servei
amb aportació de

Codi

AP-10

km

1,17

Canvi de destinació sol·licitat
Descripció

Codi

km

COST

Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí de Cal Mota.
Tram des de Cal
Mota i fins al camí
del Pla

12III

1,16

1.700,00 €

12III

0,74

260,00 €

7

1,4

840,00 €

Repàs
de
manteniment de la
secció de servei del
camí de Cal Mota.
Tram des de les
Caves Soler-Jové i
fins a Cal Mota
Repàs
de
manteniment de la
secció de servei del
camí
d’Espiells.
Inclou l’ampliació
de la secció en el
pas per l’escola
d’enologia.
TOTAL

2.800,00 €

Canvi de destinació sol·licitat

COST

Descripció

Codi

4.610,00 €

Arranjament de la
bassa
de
les
Vendranes: neteja
de l'interior de la
bassa,
vegetació
del perímetre i
substitució de la
tanca malmesa

B-12

km

COST

4.610,00 €
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4 camions
material

de

TOTAL

4.610,00 €

TOTAL

4.610,00 €

MUNICIPI: Vilobí del Penedès
ADF: Font-rubí
Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18
(ref. registral 263/18)
Descripció
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí de Cal
Baró
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del camí dels
Casetons
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei
del
camí
perimetral
dels
Pèlags (fins el
dipòsit de l'aigua)
TOTAL

Codi

km

COST

Canvi de destinació sol·licitat
Descripció
Repàs
de
manteniment de la
plataforma i de la
secció de servei del
camí del Bosc de
Ca n'Olivella
Arranjament
en
terrenys trànsit i
manteniment de la
secció de servei del
camí del Bosc de
Ca n'Olivella

12

0,60

865,00 €

10

0,23

332,00 €

7

0,43

680,00 €

Instal·lació
de
senyal de direcció
d'hidrant

1.877,00 €

TOTAL

Codi

km

COST

9

0,2

337,00 €

AP-9

0,6

1.290,00 €

IS-1

250,00 €

1.877,00 €

Segon.- ESTABLIR que seran d’aplicació la resta de condicions regulades en el
conveni de col·laboració i el programa anual de l’any 2018 del Pla municipal de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions per a l’any 2018,
aprovats per l’acord de la Junta de Govern esmentat en l’apartat primer.
Tercer.- NOTIFICAR a les entitats interessades el present acord, pel seu coneixement
i als efectes escaients.”
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
canvi de destí d’una de les actuacions relacionades en el programa anual del Pla
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració formalitzat
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Agrupació de Defensa
Forestal de La Conreria i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del
Maresme aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 19 de juliol
de 2018 (exp. núm. 2018/0006859).- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que
formen part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones,
béns i espais naturals d’aquest territori.
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març,
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el
qual desenvolupen la seva activitat.
La Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de
representació de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que té com a objectiu
principal recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els
incendis forestals de les ADF federades.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari (en endavant, OTPMIFDA), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
L’esmentat suport es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i
en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la
demarcació de Barcelona.
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes i
plans territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es
regeix per un conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà
la gestió dels programes del pla territorial de suport en matèria de prevenció
d’incendis.
Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni son:
- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen
periòdicament, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta entre el
80 i el 95 % de la despesa d’execució de les actuacions planificades.
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El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat supramunicipal,
la que finança més del 90% del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment
l’activitat que es genera durant l’època de risc.
Des de l’any 2014 es signen convenis entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal, i la Federació d’ADF del Maresme
per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria
de prevenció d’incendis forestals.
Per acord de Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018 (ref. registral 347/18) es va
aprovar el conveni de col·laboració a signar amb les diferents entitats, i el programa
anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les
actuacions de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2018, a realitzar dins del marc
d’aquest conveni.
Atès que segons el pacte sisè de l’esmentat conveni, la comissió de seguiment es
podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades o en el cas de
què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per causes
alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de força major,
que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del programa. En aquest darrer cas es
podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió, que
requerirà informe tècnic favorable.
Degut a que per causes alienes a les parts, no es possible realitzar una de les
actuacions previstes en el conveni signat amb l’Ajuntament de Fost de Campsentelles i
l’Agrupació de Defensa Forestal de La Conreria, segons el programa anual del Pla
municipal de Prevenció d’Incendis Foresta (PPI) per l’any 2018, es proposa reunir a la
comissió de seguiment per plantejar un canvi de destí d’aquesta actuació.
Atès que una vegada reunida la comissió de seguiment s’ha acordat el canvi de destí
de l’actuació prevista i que es certifica de forma conjunta la seva aprovació segons
acta signada per les entitats integrants de la comissió de seguiment i amb l’informe
tècnic favorable que consta en l’expedient i que s’adjunten com annex a l’esmentat
dictamen.
Vist l'apartat 3.4.j.2) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el canvi de destí d’una de les actuacions relacionades en el
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI),
corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de
col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Fost de Campsentelles, l’Agrupació de
Defensa Forestal de La Conreria i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del
Maresme, segons annex del dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 19 de juliol de 2018 (ref. registral 347/18), amb el detall següent:
MUNICIPI: Sant Fost de Campsentelles
ADF: La Conreria
Aprovat per Junta de Govern de 19/07/18 (ref. registral
Canvi de destinació sol·licitat
347/18)
Descripció
Repàs del ferm, manteniment
de la secció de servei i
compactació del terreny del
camí de les vinyes de Can
Canyelles a la ctra. de Santa
Coloma de Gramenet a
Martorelles
TOTAL

Codi

10

km

1,2

COST

Descripció

Repàs del ferm, manteniment
de la secció de servei i
1.669,20 € compactació del terreny del
camí de la urb. Mas Corts fins
el Barri de la Nau
1.669,20 € TOTAL

Codi

3

km

1,2

COST

1.669,20 €

1.669,20 €

Segon.- ESTABLIR que seran d’aplicació la resta de condicions regulades en el
conveni de col·laboració i el programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals (PPI), corresponent a les actuacions per a l’any 2018, aprovats per l’acord de
la Junta de Govern esmentat en el apartat primer.
Tercer.- NOTIFICAR a les entitats interessades el present acord, pel seu coneixement
i als efectes escaients.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran,
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies senyor president. Bé, en
primer lloc, fer referència a la compareixença que va tenir, a la darrera Comissió
Informativa de Territori i Sostenibilitat, el director de l’Oficina Tècnica de Prevenció
d’Incendis, pel que fa als convenis, la referència als convenis que, finalment, no es
faran amb les ADF sinó que aniran mitjançant el Catàleg de serveis; cosa que
considerem positiva. I, en tot cas, manifestar la nostra sorpresa per la manca de
coordinació del Govern de la Diputació de Barcelona en les compareixences que
nosaltres vam sol·licitar a la sessió plenària del mes passat. Vam sol·licitar tres
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compareixences. Finalment dues es van produir, la tercera no, perquè es deia que
havia d’anar a la Comissió d’Hisenda. A Hisenda no en sabien res i, finalment, no
sabem si ho faran a Territori i Sostenibilitat, si ho faran a Hisenda o si simplement no
ho faran. Per tant, posar-hi una mica fil a l’agulla en aquesta qüestió. Gràcies.
A continuació intervé el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Moltes gràcies
president. Senyor Duran, ja vam explicar els motius pels quals no es feia aquesta
compareixença a la Comissió de Territori, és una qüestió de Recursos Humans. Ho
acabarem de coordinar i li donarem una resposta.
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Garcia Acero (ERC-AM).
També s’incorpora a la sessió la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP).
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Gràcies. Bon dia president. Dels punts que
queden, expressar el posicionament del Partit Socialista. El punt 65 el votarem a favor,
el punt 66 també, el 68, 69, 70, 71 i 72. De la resta farem abstenció.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a
la realització de les obres de reordenació i senyalització de la travessera urbana
B-502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445. TM Argentona (exp. núm. 2016/0007169).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera B-502 discorre pel nucli urbà d’Argentona amb els noms d’Avinguda
Puig i Cadafalch i Carretera de Vilassar. Aquesta travessera presenta una sèrie de
particularitats que es concreten en diversos problemes associats a la seguretat de
l’entorn urbà i a la pròpia capacitat de la carretera. A més, d’acord a les noves
tendències de mobilitat, coincidents amb les creixents demandes d’un ampli sector
de la població, hi ha la voluntat d’implementar un carril bici.

2.

Per tal d’implementar un carril bici a la travessera urbana, realitzar mesures de
pacificació de trànsit i de millora de la seguretat i l’accessibilitat de tots els usuaris,
des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada
Gerència, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una
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proposta de millora per un import de 572.844,30 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
3.

Al projecte, es preveu la implementació d’un carril bici, l’ampliació de les voreres, la
millora de les dues rotondes existents adaptant el traçat a les noves necessitats,
nous passos de vianants, l’adaptació i millora de la parada d’autobús existent i, en
general, la millora dels elements d’urbanització, instal·lacions, senyalització i
acabats en general.

4.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament d’Argentona, beneficiari de
l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació.

5.

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

6.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona, 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.

7.

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.

8.

Es valora l’import total de l’actuació, en 572.844,30 EUR IVA inclòs, amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona:
Total
Cost (IVA
inclòs)

9.

572.844,30 EUR

Diputació de
Barcelona

Ajuntament
d’Argentona

187.691,57 EUR

385.152,73 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament d’Argentona ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 385.152,73 EUR, aquesta
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament,
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost.
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10. És procedent retenir l’import de 572.844,30 EUR, dels quals 187.691,57 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 385.152,73 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament
d’Argentona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Argentona l’avançarà la Diputació de
Barcelona amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del
seu pressupost. No obstant això, 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 es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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.
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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.

Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, d’11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.

7.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB
d’11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.

8.

El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.

9.

De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament d’Argentona, referent a l’execució de les obres del projecte
constructiu de REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA
B-502 ENTRE EL PK 6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA, tot això d’acord amb el text
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
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CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA SOBRE LES
OBRES DE REORDENACIÓ I SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502
ENTRE EL PK 6,260 I PK 6,445. TM ARGENTONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18 de data 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE ARGENTONA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr
Eudald Calvo Català, i assistit per la Secretaria de la Corporació, Sra. Miriam Tenas Camps.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera B-502, discorre pel nucli urbà d’Argentona amb els noms d’Avinguda Puig i
Cadafalch i Carretera de Vilassar. Aquesta travessera presenta una sèrie de particularitats que
es concreten en diversos problemes associats a la seguretat de l’entorn urbà i a la pròpia
capacitat de la carretera. A més, d’acord a les noves tendències de mobilitat, coincidents amb
les creixents demandes d’un ampli sector de la població, hi ha la voluntat d’implementar un
carril bici.
II. Per tal d’implementar un carril bici a la travessera urbana, realitzar mesures de pacificació
de trànsit i de millora de la seguretat i l’accessibilitat de tots els usuaris, des de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el
document tècnic de referència en el que es fa una proposta de millora per un import de
572.844,30 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
III. Al projecte, es preveu la implementació d’un carril bici, l’ampliació de les voreres, la millora
de les dues rotondes existents adaptant el traçat a les noves necessitats, nous passos de
vianants, l’adaptació i millora de la parada d’autobús existent i, en general, la millora dels
elements d’urbanització, instal·lacions, senyalització i acabats en general.
IV. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Argentona, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació.
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
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VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona, 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.
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data ........
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Argentona, en
ordre a l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres de REORDENACIÓ I
SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL PK 6,260 I PK 6,445.
TM ARGENTONA, 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 572.844,30 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Argentona.
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:
 Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de REORDENACIÓ I
SENYALITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA B-502 ENTRE EL PK 6,260 I PK
6,445. TM ARGENTONA redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, amb un import total de 572.844,30 EUR, IVA inclòs, dels quals 187.691,57 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103, i 385.152,73 EUR corresponen a
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Argentona. La part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Argentona 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 per tal que ingressi la part que li
correspon,
-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
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Tercer. - Obligacions d’Argentona
L’Ajuntament d’Argentona designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Argentona es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 385.152,73 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 l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment.
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 d’Argentona 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, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el traspàs del tram
de carril bici i dels separadors de carril, d’una amplada total de 3’10m (2,50m de carril bici
bidireccional i 0’60m d’amplada dels separadors), que discorre per la calçada de la
travessera urbana B-502, entre el PK 6+260 i el PK 6+340.
Quart.- Obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats participants sobre
els elements situats dins de l’àmbit de les obres:
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclòs el carril bici, la
seva senyalització horitzontal i vertical i dels elements separadors de calçada.
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial
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 l’anterior
paràgraf.
Sisè.- Vigència del conveni
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Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
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.
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.
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.
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- 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 i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
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 d’Argentona: Eudald Calvo Català, Alcalde-President; Miriam Tenas
Camps, Secretaria de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon. Retenir l’import total de 572.844,30 EUR, dels quals 187.691,57 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 385.152,73 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Argentona
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- 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.”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució,
pel procediment de concurrència competitiva l’atorgament, desestimacions i
desistiments dels recursos tècnics “Estudis i Plans de mobilitat urbana
sostenible” i “Estudis i Plans d’accessibilitat” de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, del Catàleg de serveis 2018 del “Pla Xarxa de Governs Locals 20162019” (exp. SAP 2018/0010376).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.
3. Vist que les actuacions sol·licitades es poden emmarcar en els recursos tècnics
classificats com de redacció de plans, projectes i informes, inclosos en el Catàleg
2018:
Recurs

Tipus de recurs

Estudis i plans d’accessibilitat

Recurs tècnic

Estudis i plans de mobilitat urbana
sostenible

Recurs tècnic

Classe de recurs
Redacció de plans,
projectes i informes
Redacció de plans,
projectes i informes
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4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquests recursos s’han de
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
5. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
mateixa instrucció.
6. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim.
7. L’esmentat òrgan col·legiat, en data 27 de setembre de 2018, ha examinat els
aspectes que s’indiquen a continuació. De les decisions adoptades en la reunió, la
secretària de l’òrgan n’ha estès una acta i en la qual:
-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.

-

S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.

-

S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.

-

S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.

8. Pel que fa a l’atorgament dels recursos tècnics que es prestaran mitjançant
contractació externa, s’ha verificat que l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona no disposa de mitjans personals i materials suficients per a
fer front a totes les peticions que s’estimen, davant el gran nombre de sol·licituds
rebudes i ateses per part dels diferents ens destinataris del productes del Catàleg
de Serveis que la Diputació de Barcelona ofereix.
La qual cosa determina la necessitat de procedir a la contractació dels recursos
tècnics que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord.
El procediment de la contractació que se’n derivi de l’aprovació dels recursos es
durà a terme segons la implementació de l’actuació aprovada, de conformitat amb
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allò establert a la 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 i normativa de desenvolupament.
El procediment escollit per adjudicar la contractació, garantirà en tot cas, els
principis d’eficiència en la despesa pública, igualtat de tracte, no discriminació,
transparència, proporcionalitat e integritat, amb l’objectiu d’assegurar un millor
compliment dels objectius públics.
9. Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tramitarà l’aprovació d’expedients de
contractació mitjançant procediment obert per a la posterior adjudicació de
contracte, per a la redacció d’Estudis i plans d’accessibilitat i Estudis i plans de
mobilitat urbana sostenible del Catàleg de serveis, i per a diversos ajuntaments
que han sol·licitat el mateix recurs.
10. Vist l’informe signat pel Cap del Gabinet de la Coordinació d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, donant conformitat a la proposta
de compromisos futurs, pagaments avançats, programes europeus.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2018 aprovada per decret de la Presidència
núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible
Tipus de procediment: Obert simplificat

Ens
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la
Llacuna

NIF

P0806900G
P0809300G
P0810300D

Actuació
Estudi de mobilitat urbana
al carrer major de
Collsuspina
Estudi de mobilitat
generada i aparcament
Millora de la mobilitat al
nucli urbà de la Llacuna
Actualització Estudi
mobilitat de les Masies de
Voltregà
Estudi de mobilitat urbana
sostenible. - Zona Escolar

Codi XGL

Aportació
estimada de la
Diputació (€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

80

18/Y/260709

5.000,00

2.500,00

2.500,00

1840006211

80

18/Y/260710

6.000,00

3.000,00

3.000,00

1840004854

80

18/Y/260711

6.000,00

3.000,00

3.000,00

1840008444

80

18/Y/260712

9.000,00

4.500,00

4.500,00

1840004446

90

18/Y/260713

6.000,00

3.000,00

3.000,00

Núm.
Registre PMT

Puntuació

1840002398

Ajuntament de les
Masies de Voltregà

P0811600F

Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra

P0821100E

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

P0822900G

Camins escolars

1840024963

90

18/Y/260714

6.000,00

3.000,00

3.000,00

Ajuntament del Bruc

P0802500I

Estudi de la línia d'autobús
regular que uneix Igualada
amb Martorell al seu pas
pels municipis del Bruc,
Castellolí i Collbató

1840020959

80

18/Y/260715

6.000,00

3.000,00

3.000,00

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Actualització de l'estudi de
mobilitat urbana sostenible
del municipi d'Olèrdola

1840024467

80

18/Y/260716

9.000,00

4.500,00

4.500,00
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible
Tipus de procediment: Obert simplificat

Ens

NIF

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Ajuntament de
Martorelles

P0811400A

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Ajuntament de
Parets del
Vallès

P0815800H

Actuació
Elaboració del Pla
de mobilitat
urbana sostenible
(PMUS)
Desenvolupament
de l'Estudi de
Mobilitat Urbana
Sostenible de
Cardedeu
Pla de mobilitat
urbana sostenible
Pla de mobilitat
urbana de
Martorelles
Camins escolars
Pla de mobilitat de
la Zona industrial
Nord
Estudi sobre
l'impacte sobre la
mobilitat interna a
causa de
l'actuació de
l'ampliació del 3r
carril a la C-17 al
seu pas per Parets
del Vallès

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(€)

Cost total
estimat (€)

Cost AJ
(€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import AJ
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

Import AJ
exercici
2020 €

80

18/Y/260558

24.000,00

30.000,00

6.000,00

12.000,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

1840021314

80

18/Y/260559

12.800,00

16.000,00

3.200,00

6.400,00

1.600,00

6.400,00

1.600,00

1840023204

90

18/Y/260560

65.000,00

130.000,00

65.000,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

1840005305

80

18/Y/260561

13.500,00

15.000,00

1.500,00

6.750,00

750,00

6.750,00

750,00

1840008898

90

18/Y/260562

14.000,00

17.500,00

3.500,00

7.000,00

1.750,00

7.000,00

1.750,00

1840007049

80

18/Y/260563

4.800,00

6.000,00

1.200,00

2.400,00

600,00

2.400,00

600,00

1840020136

80

18/Y/260569

7.200,00

9.000,00

1.800,00

3.600,00

900,00

3.600,00

900,00

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1840018236
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Ens
Ajuntament de
Piera
Ajuntament de
Roda de Ter
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(€)

Cost total
estimat (€)

Cost AJ
(€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import AJ
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

Import AJ
exercici
2020 €

P0816000D

Camins escolars

1840020103

90

18/Y/260571

9.600,00

12.000,00

2.400,00

4.800,00

1.200,00

4.800,00

1.200,00

P0818200H

Pla de mobilitat de
Roda de Ter

1840021340

80

18/Y/260572

12.800,00

16.000,00

3.200,00

6.400,00

1.600,00

6.400,00

1.600,00

P0819700F

Camins escolars

1840007422

80

18/Y/260573

4.800,00

6.000,00

1.200,00

2.400,00

600,00

2.400,00

600,00

P0821200C

Camins escolars
segurs SFB

1840002716

80

18/Y/260574

9.600,00

12.000,00

2.400,00

4.800,00

1.200,00

4.800,00

1.200,00

1840025401

80

18/Y/260576

22.400,00

28.000,00

5.600,00

11.200,00

2.800,00

11.200,00

2.800,00

1840019727

90

18/Y/260577

32.000,00

40.000,00

8.000,00

16.000,00

4.000,00

16.000,00

4.000,00

1840023136

80

18/Y/260578

9.600,00

12.000,00

2.400,00

4.800,00

1.200,00

4.800,00

1.200,00

1840025347

80

18/Y/260580

12.800,00

16.000,00

3.200,00

6.400,00

1.600,00

6.400,00

1.600,00

1840021099

80

18/Y/260582

10.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de
Sant Quirze
del Vallès

P0823800H

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Ajuntament de
Súria

P0827400C

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Actualització del
pla de mobilitat
urbana sostenible
(PMUS) de Sant
Joan de
Vilatorrada
Pla de mobilitat
urbana sostenible
(PMUS) del
municipi de Sant
Quirze del Vallès
Estudi de mobilitat
sobre camins
escolars a
Santpedor
Actuació
Pla de mobilitat
urbana sostenible
de Súria. Revisió
Pla Director de
Senyalització
d'Orientació de
Terrassa
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Ens

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

P0831000E

Estudi específic de
mobilitat als
camins escolars
de Vilanova del
Vallès

1840004936

Puntuació

80

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(€)

Cost total
estimat (€)

Cost AJ
(€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import AJ
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

Import AJ
exercici
2020 €

18/Y/260583

7.200,00

9.000,00

1.800,00

3.600,00

900,00

3.600,00

900,00

Cost total
estimat (€)

Cost AJ
(€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import AJ
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

Import AJ
exercici
2020 €

Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Recurs: Estudis i Plans d’accessibilitat
Tipus de procediment: Obert simplificat

Ens

NIF

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Ajuntament de
Moià

P0813700B

Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Pineda de Mar

P0813500F
P0816200J

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Actuació
Actualització del
Pla d’Accessibilitat
d'Alella
Pla Accessibilitat
Municipal a la Via
Pública. Prioritat 1
Pla d'accessibilitat
de Montornès del
Vallès
Pla d'accessibilitat
Pla d'accessibilitat
de Polinyà
(actualització)
Estudis i plans
d'accessibilitat de
carrers i edificis
públics

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(€)

1840009707

80

18/Y/260590

20.000,00

25.000,00

5.000,00

10.000,00

2.500,00

10.000,00

2.500,00

1840022462

80

18/Y/260589

13.600,00

17.000,00

3.400,00

6.800,00

1.700,00

6.800,00

1.700,00

1840025554

85

18/Y/260588

24.000,00

30.000,00

6.000,00

12.000,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

1840010989

80

18/Y/260587

26.000,00

40.000,00

14.000,00

13.000,00

7.000,00

13.000,00

7.000,00

1840023634

80

18/Y/260586

16.000,00

20.000,00

4.000,00

8.000,00

2.000,00

8.000,00

2.000,00

1840015964

80

18/Y/260585

26.000,00

40.000,00

14.000,00

13.000,00

7.000,00

13.000,00

7.000,00
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Ens

NIF

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui

P0825000C

Ajuntament de
Santa
Perpètua de
Mogoda

P0826000B

Ajuntament de
Teià

P0828100H

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Actuació
Pla d'accessibilitat
de Sabadell.
Prioritat 1
Pla d'accessibilitat
per a la millora de
la circulació de
vianants
Actualització del
Pla d’accessibilitat
de Santa
Margarida de
Montbui
Estudis i Plans
d’accessibilitat
Prioritat 1: Pla
d'accessibilitat del
municipi de Teià
(nova redacció)
Actualització del
Pla d’accessibilitat
de l’Ajuntament de
Tiana
Revisió del Pla
d’accessibilitat

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(€)

Cost total
estimat (€)

Cost AJ
(€)

Import
DIBA
exercici
2019 (€)

Import AJ
exercici
2019 (€)

Import
DIBA
exercici
2020 (€)

Import AJ
exercici
2020 €

85

18/Y/260584

45.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

1840010853

80

18/Y/260581

10.800,00

12.000,00

1.200,00

5.400,00

600,00

5.400,00

600,00

1840007187

85

18/Y/260579

20.000,00

25.000,00

5.000,00

10.000,00

2.500,00

10.000,00

2.500,00

1840025960

80

18/Y/260575

24.700,00

38.000,00

13.300,00

12.350,00

6.650,00

12.350,00

6.650,00

1840020812

85

18/Y/260568

14.400,00

18.000,00

3.600,00

7.200,00

1.800,00

7.200,00

1.800,00

1840023596

80

18/Y/260567

16.000,00

20.000,00

4.000,00

8.000,00

2.000,00

8.000,00

2.000,00

1840004130

80

18/Y/260570

22.750,00

35.000,00

12.250,00

11.375,00

6.125,00

11.375,00

6.125,00

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1840022246
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de
la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva
execució.
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació,
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi
presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent
renúncia.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Cinquè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general,
en el termini d’un mes.
3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges
que figuren en el present decret.
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4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb
altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Sisè. RETENIR crèdit per un import total de vuit cents cinquanta-set mil cinc-cents
euros (857.500,00 €) que s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i
imports següents:
-

26.500,00 € (vint-i-sis mil cinc-cents euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45302/22751 del pressupost de l’exercici 2019 de la
Diputació de Barcelona.
26.500,00 € (vint-i-sis mil cinc-cents euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45302/22751 del pressupost de l’exercici 2020 de la
Diputació de Barcelona.
402.250,00 € (quatre-cents dos mil dos-cents cinquanta euros) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45302/22750 del pressupost de l’exercici
2019 de la Diputació de Barcelona.
402.250,00 € (quatre-cents dos mil dos-cents cinquanta euros) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45302/22750 del pressupost de l’exercici
2020 de la Diputació de Barcelona.

Setè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a
l’adjudicació de la contractació per prestar-los.
Vuitè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada.
Novè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.
Desè. ESTABLIR que les activitats necessàries que ha de realitzar l’ens destinatari per
poder prestar el recurs Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible seran les que es
determinen a continuació:
(...)

“Estudis i Plans de Mobilitat

L’Ajuntament assumirà les obligacions següents:
a)

L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
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b)

L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a la
redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, cartografia,
equipaments, esdeveniments destacats, etc.

c)

L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.

d)

L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la
Xarxa Mobal.

e)

L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i gestió
de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona.

f)

Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la
Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc
http://www.diba.cat/comunicacio.

Modificacions:
a) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en
l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la
possibilitat de la seva admissió.
b) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període
d’execució.”
(...)

En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del
recurs.
Onzè. ESTABLIR que les activitats necessàries que ha de realitzar l’ens destinatari per
poder prestar el recurs Estudis i Plans d’accessibilitat seran les que es determinen a
continuació:
(...)

“Estudis i Plans d’Accessibilitat

L’Ajuntament assumirà les obligacions següents:
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g) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
h) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a la
redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, cartografia,
equipaments, esdeveniments destacats, etc.
i) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
j) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la
Xarxa Mobal.
k) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i gestió
de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona.
l) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció
de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els
criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio.
Modificacions:
c) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en
l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la
possibilitat de la seva admissió.
d) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període
d’execució.”
(...)

En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del
recurs.
Dotzè. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa i manca de
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació:
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible.
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos.
Núm.
Ens Local
NIF
Actuació
Registre
Valoració
PMT
Ajuntament
d'Alella
Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0800300F
P0803200E

Estudis de senyalització urbana i
aparcament al casc antic d'Alella
Estudis i plans de mobilitat urbana
sostenible a Caldes d'Estrac

1840009714

30

1840005063

70
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Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible.
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos.
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Gavà
Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de
Súria
Consell
Comarcal del
Moianès

P0822400H
P0808800G
P0800500A

P0811900J
P0818600I

Estudi de mobilitat específic:
Aparcament
Revisió del projecte de camí escolar
(2009)
Estudi de mobilitat al nucli urbà de
l'Ametlla del Vallès

Estudi de mobilitat específic: Nou carril
bici d'enllaç entre els nous itineraris de
vianants i ciclistes a les ctres BV1221, BV-1275 i BV-1248
Estudi de trànsit de l'anella de
circumval·lació del centre de la ciutat

1840003448

10

1840025817

30

1840024580

30

1840008912

30

1840022243

30

P0821800J

Millora i estudi de la senyalització
urbana de tota la vialitat del municipi

1840024139

60

P0823900F

Pla de mobilitat urbana a Sant Quirze
de Safaja

1840026020

70

P0824000D

Suport a la redacció del plec de
condicions tècniques i administratives
del servei de bus urbà

1840007552

70

P0827400C

Camins escolars

1840009362

30

P0800317J

2ona fase de l'estudi de mobilitat del
transport públic per motius de treball i
estudis

1840012472

70

Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat
Centre gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos.
Ens Local
Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Ajuntament de
Castellet i la
Gornal
Ajuntament de
Castellví de
Rosanes
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
les Masies de
Voltregà

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Valoració

P0803200E

Estudis i plans d'accessibilitat a
Caldes d'Estrac

1840005067

25

P0805700B

Estudis i plans d'accessibilitat

1840002965

75

P0806500E

Estudi per la millora de l’accessibilitat
en el municipi de Castellví de Rosanes

1840002851

75

P0806700A

Projecte per l'eliminació de barreres
arquitectòniques al municipi de
Cervelló.

1840025942

75

P0811600F

Actualització del Pla d'accessibilitat de
les Masies de Voltregà

1840008448

25
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Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat
Centre gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos.
Ajuntament de
l'Esquirol
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Premià de Dalt
Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall

P0825400E

Pla d'accessibilitat de l'Esquirol.

1840011098

25

P0812600E

Pla d'accessibilitat de la via pública

1840004689

35

P0815400G

Pla d'accessibilitat

1840012064

35

P0823000E

Elaboració del pla d'accessibilitat

1840010108

75

P0820200D

Estudi i Pla d’accessibilitat del casc
urbà de Sant Cebrià de Vallalta.

1840006919

25

P0820300B

Actualització del pla d’accessibilitat
urbana al municipi de Sant Climent de
Llobregat.

1840024078

25

P0822100D

Nova redacció del Pla d'accessibilitat

1840011217

30

Tretzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte
dels recursos tècnics que es detallen a continuació:
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat.
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits.
Requisit incomplert: El que demana l’Ajuntament no es correspon amb el recurs ofertat.
Ens Local

NIF

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805900H

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana

P0823600B
P0824800G

Actuació
Estudi i pla d’accessibilitat del
camí del Castell de Sant
Esteve.
Redacció de Pla
d’accessibilitat de les vies
públiques del nucli urbà.
Eliminació de barreres.
Estudi i plans d’accessibilitat
escola de música i sales El
Jardí.
Projecte perllongació camí de
vianants del Carrer Bosc al
Carrer Jaume I.

Catorzè. Declarar els següents desistiments:

Núm.
Registre
PMT

Motivació

1840025788

Actuació no
compatible amb el
recurs.

1840003054

Actuació no
compatible amb el
recurs.

1840013264
1840001464

Actuació no
compatible amb el
recurs.
Actuació no
compatible amb el
recurs.
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Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana.
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
Motivació: Sol·licituds desistides per l’ens sol·licitant.
Ens Local

NIF

Actuació

Tipus
desistiment

Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat

Núm.
Registre
PMT

P0820300B

Estudi de mobilitat en el camí escolar
de Sant Climent de Llobregat.

1840024079

Tàcit

Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat.
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
Motivació: Sol·licituds desistides per l’ens sol·licitant.
Ens
Ajuntament de
Saldes
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

Tipus
desistiment

Ordenació i remodelació de la
senyalització turística i patrimonial del
terme municipal de Saldes.

Núm.
Registre
PMT
1840013702

Tàcit

P0828900A

Camí escolar

1840023145

Tàcit

P0814500E

Estudi d’accessibilitat al barri de
l’hospital.

1840008950

Tàcit

NIF

Actuació

P0814500E

Quinzè. ESTABLIR que en el cas de les desestimacions per manca de recursos, es
podrà revertir de forma puntual si al llarg de l’exercici es disposa de recursos
addicionals.
Setzè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
63.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
nova versió de l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a l’execució del
projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora
per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13
BIO/ES/000094)” (exp. núm. 2013/0005531).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van formalitzar l’acord de
col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral management
plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires” (LIFE13
BIO/ES/000094), en data de 13 de maig de 2015; mentre que la resta de socis
beneficiaris del projecte i la Diputació de Barcelona, van signar el mateix acord de
col·laboració en data 18 de desembre de 2014.
En data 14 de juny de 2017, la Diputació de Barcelona va presentar sol·licitud
d’amendment a la Comissió Europea, per tal de sol·licitar una modificació formal del
Acord de subvenció, i aquesta sol·licitud d’esmena va estar acceptada per la Comissió
Europea en data 19 d’octubre de 2017.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 26
d’abril de 2018, va aprovar l’addenda tipus a l’acord de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona, beneficiari coordinador, amb cadascun dels beneficiaris associats (la
Fundació Catalunya La Pedrera, l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Generalitat de Catalunya),
per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina
innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13
BIO/ES/000094). L’aprovació d’aquesta addenda va significar prorrogar la durada del
projecte de referència fins el 30 de setembre de 2019, i es varen modificar també
algunes partides del projecte.
L’acord de col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral
management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires”
(LIFE13 BIO/ES/000094), signat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, en data de 13 de maig de 2015, difereix, de la resta dels acords de
col·laboració que es varen signar el 18 de desembre de 2014, en única clàusula.
Aquesta clàusula és la setena, relativa als informes financers, que en la resta dels
acords de col·laboració, no existeix, i que es transcriu a continuació:
“SETENA. Informes financers
La GENCAT, mitjançant el DINT i el DAAM, té l'obligació de reportar les despeses tal com
s'especifiquen en les Disposicions Comunes i en l'Acord de subvenció. El beneficiari
coordinador serà el responsable de presentar els informes financers individuals i consolidats
a la Comissió.
L'informe financer comprèn el mateix període que l'informe tècnic.
Els informes segueixen les plantilles i directrius disponibles a la pàgina web del LIFE i conté
un estat de les despeses consolidades i un desglossament de les quantitats reclamades per
a cada beneficiari”.

El fet d’incloure la clàusula referenciada en el paràgraf anterior va fer que la resta de
clàusules de l’acord de col·laboració signat el 13 de maig de 2015 tinguessin una
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numeració diferent de la numeració de les clàusules de la resta dels acords de
col·laboració signats el 18 de desembre de 2014.
En conseqüència, un cop aprovada l’addenda que modificava l’acord de col·laboració
del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral management plan: An
innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094),
entre la Diputació de Barcelona, coordinadora del projecte i els socis associats, i
alhora de trametre un exemplar a la Generalitat de Catalunya per a la seva signatura,
aquesta entitat ha detectat errors materials a l’addenda aprovada, pels motius
exposats anteriorment.
Vist l’informe del gerent de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que proposa la modificació de l’addenda
aprovada per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de
data 26 d’abril de 2018, pel que fa a la que es signarà amb la Generalitat de
Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Generalitat de Catalunya, de data 30 de juliol de 2018, en
que dona tràmit a la signatura de l’addenda a l’acord de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a l’execució del projecte
LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la
biodiversitat i prevenir els incendis forestals”.
Per tot l’exposat anteriorment, el present acte administratiu pretén modificar l’addenda
a l’acord de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis
forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094), i que es va signar el 13 de maig de 2015.
Vist el punt 3.4,j.2) de la Refosa núm. 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. Aprovar la nova versió de l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat
entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a l’execució del
projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”,
que es transcriu a continuació:
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“ADDENDA A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ FORMALITZAT, PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE LIFE+ 2013 “PLA INTEGRAT DE GESTIÓ SILVOPASTORAL: UNA
EINA INNOVADORA PER PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I PREVENIR ELS
INCENDIS FORESTALS (LIFE13 BIO/ES/000094).
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de
juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de
17.07.2018).
I de l’altra banda, en representació de la Generalitat de Catalunya, domiciliat a la Plaça Sant
Jaume s/n de Barcelona, amb CIF S0811001-G:
El Sr. Brauli Duart Llinares, secretari general del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, que actua en nom d’aquest Departament per delegació del Conseller d’Interior,
en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del
conseller d’Interior en el secretari general del DINT (DOGC núm. 5858 de 13.04.2011).
El Sr. David Mascort Subiranas, secretari general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i
representació d’aquest Departament per delegació de competències de la persona titular del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en diversos òrgans del
Departament (Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, DOGC núm. 5858 de 13.04.2011).
II. ANTECEDENTS
Que per decret de presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’agost de 2013, es
va aprovar i autoritzar la presentació a la convocatòria, per a la participació de la Diputació
de Barcelona com a entitat coordinadora, del PROJECTE LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió
silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis
forestals (LIFE13 BIO/ES/000094).
Que un cop valorats tots els projectes en el marc del LIFE+, la Unió Europea, en data 3 de
juny de 2014, comunica a la Diputació de Barcelona, entitat que actua com a coordinadora
del projecte, que aquest ha estat seleccionat per a ser beneficiari de la subvenció
esmentada.
Que en data 24 de juny de 2014 es va signar l’Acord de subvenció amb la Unió Europea per
a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina
innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13
BIO/ES/000094)”.
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Que la Diputació de Barcelona, mitjançant Junta de Govern, va aprovar en sessió ordinària
de data 18 de desembre de 2014, el dictamen d’aprovació del conveni tipus de col·laboració
entre el beneficiari coordinador i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de
gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis
forestals (LIFE13 BIO/ES/000094).
Que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, van formalitzar l’acord de
col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral management plan:
An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094),
en data 13 de maig de 2015.
Que en data 14 de juny de 2017, la Diputació de Barcelona va presentar sol·licitud
d’amendment a la Comissió Europea, per tal de sol·licitar una modificació formal de l’Acord
de subvenció, i que aquesta sol·licitud d’esmena ha estat acceptada per la Comissió
Europea en data 19 d’octubre de 2017.
Que d’acord amb la clàusula segona de l’Acord de col·laboració de referència, relativa a la
Durada, aquest acord de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia de la signatura i serà
vigent fins que les parts hagin complert amb les seves obligacions de tot ordre, i com a
màxim fins el 30/09/2018. Que d’acord amb la clàusula desena de l’acord de col·laboració
de referència, relativa al Calendari d’execució, la duració del projecte serà de 48 mesos, des
de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2018.
Que en virtut de la sol·licitud d’amendment, es fa necessària una pròrroga de l’Acord de
col·laboració de referència, prorrogant la durada del projecte fins el 30/09/2019, i es
modifiquen també algunes partides del projecte.
Que la present minuta d’addenda de l’acord de col·laboració va ser aprovada per dictamen
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és modificar l’Acord de Col·laboració LIFE13 BIO/ES/000094,
per tal de poder ampliar el termini d’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió
silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis
forestals” (LIFE13 BIO/ES/000094), fins el 30 de setembre de 2019, i canviar diverses
partides de l’esmentat projecte.
Segon.- Vigència i durada del projecte
Es modifica la clàusula segona i la clàusula desena de l’Acord, en el sentit que la durada del
projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar

Àrea de Presidència
Secretaria General

la biodiversitat i prevenir els incendis forestals” (LIFE13 BIO/ES/000094) serà de 5 anys, des
de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2019.
Tercer.- Terminis de justificació i de remissió d’informes
Es modifica el termini d’entrega de l’informe final de la clàusula sisena, que s’entregarà en
un termini de tres mesos a partir de la finalització del projecte, és a dir, fins el setembre de
2019.
Es modifica la clàusula onzena en relació a la quarta justificació: Els beneficiaris associats
hauran de presentar la quarta i última justificació en el mes de juliol de 2019, d’acord amb
les directrius de la Comissió Europea.
Quart.- Partides del projecte
Es modifica l’Annex I de l’Acord de Subvenció en relació a les partides del projecte de
referència, que queden distribuïdes de la manera següent:
Categoria

Cost total

Cost elegible

1. Personal
2. Viatges
3. Assistència externa
4. Béns duradors
Infraestructura
Equipament
Prototipus
6. Consumibles

1.175.120
59.379
1.472.833

1.175.120
59.379
1.472.833

439.378
144.284

439.378
144.284

12.687

12.687

% del cost total elegible
32,99%
1,67%
41,35%
12,34%
4,05%
0,00%
0,36%

Cinquè.- Altres articles
Es mantenen la resta de pactes previstos en l’Acord de col·laboració, sempre i quan no
contradiguin l’estipulat en aquesta addenda.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda”.

Segon. Notificar aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes escaients.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions relacionades, atorgades a persones físiques i
entitats en el marc de la convocatòria de l’any 2017, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini
(exp. núm. 2016/0011327).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del
Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 22 de
desembre de 2016, aprovà el Dictamen de la convocatòria 201720165120008733, que
incorporà les bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant
concurrència competitiva, a les Explotacions Forestals, Empreses AgrícolesRamaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i
Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de data 29 de juny de 2017,
número de registre 347/17 va aprovar, a proposta de l’òrgan constituït a tal efecte, la
concessió de subvencions d’aquesta convocatòria.
Atès que les bases específiques de la convocatòria establien que les subvencions
concedides havien de justificar-se com a màxim el 30 de juny de 2018, excepte per a
les entitats culturals que la data màxima de justificació va ser el 30 de desembre de
2017.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament
de les subvencions relacionades a continuació, les quals no han presentat, a data
d’avui, la justificació de les actuacions realitzades:
Nom

Joan Albert Lagarda Planas
Francesc Pous Planas
Anna Manyer Pagès
Ramon Coll Tusell
Miquel Gómez Forns
Cristina Candelich Parera
Maria Teresa Cuch Codina
Joan Planas Cortada
Teresa Mosull Pujol
Moira Costa Calsamiglia
Rosalia Tortosa Sanchez
JAC Associació juvenil
Ràdio Club Bisaura
Assoc. Cultural del Montnegre
Assoc. Els Verds de Badalona

NIF

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
G65299646
G66912510
G64929789
G63030613

Import

1.200,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.243,98 €
1.800,00 €
382,51 €
2.734,60 €
2.860,65 €
799,81 €
1.208,87 €
964,32 €
640,00 €
360,00 €
800,00 €
800,00 €

Operació-posició
1703002722-002
1703002722-020
1703002722-026
1703002722-028
1703002722-029
1703002723-001
1703002723-004
1703002725-001
1703002725-011
1703002726-006
1703002726-009
1703002727-007
1703002727-009
1703002727-022
1703002727-032

Vist el punt 20.2 de les bases específiques de les subvencions que incorpora aquesta
convocatòria.
Vist l’article 21.6 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que
fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009.
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Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la
convocatòria 2017201665120008733 de l’any 2017, per a les activitats a desenvolupar
en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar
l’activitat subvencionada dins la data de termini:
Nom

Joan Albert Lagarda Planas
Francesc Pous Planas
Anna Manyer Pagès
Ramon Coll Tusell
Miquel Gómez Forns
Cristina Candelich Parera
Maria Teresa Cuch Codina
Joan Planas Cortada
Teresa Mosull Pujol
Moira Costa Calsamiglia
Rosalia Tortosa Sanchez
JAC Associació juvenil
Ràdio Club Bisaura
Assoc. Cultural del Montnegre
Assoc. Els Verds de Badalona

NIF

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
G65299646
G66912510
G64929789
G63030613

Import

1.200,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.243,98 €
1.800,00 €
382,51 €
2.734,60 €
2.860,65 €
799,81 €
1.208,87 €
964,32 €
640,00 €
360,00 €
800,00 €
800,00 €

Operació-posició
1703002722-002
1703002722-020
1703002722-026
1703002722-028
1703002722-029
1703002723-001
1703002723-004
1703002725-001
1703002725-011
1703002726-006
1703002726-009
1703002727-007
1703002727-009
1703002727-022
1703002727-032

Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Direcció de Relacions Internacionals
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
relació de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions
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econòmiques corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria
per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació
al Desenvolupament, any 2017 (exp. núm. 2017/0011491).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, per tal de donar
compliment als seus objectius estratègics, es proposa fomentar activitats d’interès
públic o social destinades a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i altres.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de
novembre de 2017, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques,
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, codi: 201720175120009453, a entitats sense ànim de lucre i altres per
donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (AJG 625/17),
per un import màxim de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (850.000 €).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 20 de desembre de 2017 un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS 375274 per la
convocatòria de projectes de Cooperació al Desenvolupament.
Vist que en 10 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar mitjançant Acord núm. 207/2018, l’ampliació del termini de resolució de la
convocatòria codi: 201720175120009453 i conseqüentment modifica el segon paràgraf
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de la base 13 de les específiques, de tal manera que fixa el termini per a l’atorgament i
notificació de les subvencions com a màxim fins als sis mesos a comptar des de la
publicació de la convocatòria en el BOPB, és a dir el termini s’exhauria el 20 de juny
de 2018.
Vist que, en data 29 d’octubre de 2018, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament,
com a òrgan instructor, emet l’Informe d’Instrucció de la convocatòria.
Vist que segons l’establert a la Base Específica 12 de l’esmentada convocatòria, en
data 31 d’octubre de 2018, es reuneixen els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament
constituït de conformitat amb l’establert a l’art. 22.3 de l’Ordenança General de
Subvencions, per tal de valorar i, si s’escau validar, la proposta de concessió de les
subvencions corresponent a aquesta convocatòria elaborada per l’òrgan instructor.
L’esmentada proposta, abans de determinar la puntuació de cadascun dels projectes
presentats, fa constar que en data 31 de gener es tanca el termini de presentació de
sol·licituds i es reben 71 sol·licituds a la convocatòria les quals es presenten de
conformitat amb la Base Específica 6 que estableix que les sol·licituds podran
presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat a qualsevol de les oficines de
registre de la Diputació de Barcelona o per la seu electrònica corporativa. No obstant
l’anterior, havent començat la corporació a aplicar l’administració electrònica en la seva
relació amb les persones jurídiques l’any 2018, en el tràmit d’esmena previst a la Base
Específica 7, l’òrgan instructor va comunicar als sol·licitants que les respostes als
requeriments d’esmena es presentessin electrònicament.
En conseqüència, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, en fase d’instrucció,
es va trobar que les sol·licituds electròniques i la documentació adjunta a aquestes,
així com a les respostes als requeriments, s’havien presentat mitjançant el
corresponent formulari web, signat electrònicament i calia comprovar la validesa de les
signatures dels documents adjunts als formularis web de sol·licitud. En un primer
moment aquesta comprovació es va fer manualment, però posteriorment es va rebre
indicacions que s’havia de fer les comprovacions a través de la plataforma de l’AOC,
moment en què es van detectar diverses casuístiques (signatures vàlides, signatures
no vàlides, validacions amb missatges d’errors, entre altres).
Aquestes qüestions es van posar en coneixement de la Direcció de Serveis de
Secretaries Delegades així com del Gabinet d’Innovació Digital de l’Àrea de
Presidència, que van emetre sengles informes en data 21 de juny de 2018 i 27 de juliol
de 2018 respectivament, els quals s’acompanyen a l’informe d’instrucció de data 29
d’octubre de 2018.
El primer informe fa referència, entre altres aspectes, que “d’acord amb la DT 4a. de la
Llei 39/2015, les previsions relatives al registre electrònic entren en vigor el proper
2.10.2018, així com el fet que l’obligatorietat per als interessats de relacionar-se
electrònicament amb les Administracions Públiques no ha d’esdevenir una càrrega
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excessiva, unit però a la necessitat de preservar el principi d’igualtat i no discriminació
que determina la necessitat de garantir el dret dels interessats que de manera
adequada han presentat electrònicament en temps i forma les seves sol·licituds,
s’aconsella la màxima prudència en l’apreciació de les circumstàncies concurrents”.
I el segon informe indica que “No es veu cap inconvenient per a que la documentació
presentada adjunta al formulari web sigui plenament considerada en els processos de
gestió de la convocatòria de subvencions atès que, com s’ha dit, els formularis web de
les sol·licituds han estat signats correctament; aquesta signatura dona cobertura tant
al formulari web com als documents annexos que l’acompanyen com a adjunts; [...]”
Davant d’aquesta situació l’òrgan instructor ha utilitzat com a base els citats informes
de la Direcció de Serveis de Secretaries Delegades i del Gabinet d’Innovació Digital de
l’Àrea de Presidència per a resoldre les incidències esmentades, vetllant per la
coherència i aplicant la màxima prudència en l’apreciació de les circumstàncies
concurrents.
En conseqüència, en aplicació dels principis d’igualtat i no discriminació de l’activitat
subvencional de l’article 8.3.a) de la LGS, així com el de prudència esmentat, s’ha
admès el fet que la signatura dels formularis web de les sol·licituds o esmenes sigui
correcta dona cobertura tant al formulari web com als documents annexos que
l’acompanyen com a adjunts.
Aquestes dificultats anteriorment esmentades han generat retards en la fase
d’instrucció i ha esdevingut impossible resoldre la convocatòria en el termini establert.
L’òrgan col·legiat accepta la proposta de l’òrgan instructor que ha determinat la
puntuació de cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació que consta
a l'expedient i en funció dels criteris establerts a la Base Específica 9 de la
convocatòria. Aquesta proposta es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que
s’acompanya.
Concretament, es comptabilitzen un total de 71 sol·licituds de propostes de projectes
presentats a la convocatòria. Es proposen per a selecció nou (9) projectes; tres (3)
projectes s’han exclòs per no complir amb l’objecte i finalitat de la convocatòria; tres
(3) projectes es desestimen per no complir amb l’import mínim o màxim individualitzat
de les subvencions, un (1) projecte ha desistit de la seva sol·licitud, sis (6) projectes es
desestimen per no esmenar correctament la documentació obligatòria; vint-i-sis (26)
projectes queden excloses per no arribar a la puntuació mínima; i vint-i-tres (23)
projectes es desestimen per insuficiència de crèdit.
Els nou primers per ordre de puntuació que es proposen per a l’atorgament de les
corresponents subvencions, sumen un import total de SET-CENTS NORANTA-TRES
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(793.492,70 € ) sobre els VUIT-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (850.000) amb els
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quals està dotada la convocatòria, i el crèdit sobrant no és suficient per subvencionar
un desè projecte.
Així mateix, de conformitat amb l’esmentat informe de l’òrgan instructor, s’indica que
amb caràcter general, a més de les despeses de recursos humans establertes a les
bases, s’acceptaran aquelles derivades de la relació de voluntariat, sempre que
aquesta consti en un acord de voluntariat i que les despeses es puguin acceptar
segons l’establert a la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, o la Llei 25/2015,
del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
En data 12 de novembre de 2018, durant el procés d’aprovació de la proposta elevada
per l’òrgan instructor, la Intervenció General de la Diputació de Barcelona ha indicat
que, tal com es recull al punt 3r de la Base 48 de les Bases d’Execució del Pressupost
2018, la imputació pressupostària de totes les despeses pluriennals s’ha d’ajustar al
ritme previst en l’execució de la despesa. Consegüentment, en data 13 de novembre
de 2018, l’òrgan instructor ha emès una addenda a l’informe d’instrucció modificant el
punt 6 “Distribució del crèdit disponible” de l’informe d’instrucció, així com l’annex 1
del citat informe.
De conformitat, a la diligència de la secretària de l’òrgan col·legiat de data 15 de
novembre de 2018, es comunica electrònicament als membres de l’òrgan col·legiat per
informar-los de l’esmentada addenda i que, mitjançant respostes de 13 i 15 de
novembre de 2018, s’ha rebut la validació per part de la unanimitat dels membres a les
modificacions introduïdes a l’informe d’instrucció, i es procedeix a incorporar aquesta
diligència a l’expedient que recull les modificacions de l’informe d’instrucció.
La proposta que es recull a l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat, així com la
diligència, que s’acompanya, s’eleva a aprovació mitjançant el present acte.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següent de l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
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pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la relació de projectes de cooperació al desenvolupament
seleccionats i desestimats, que s’incorpora a continuació, en resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, “Projectes de Cooperació al
Desenvolupament” 2017 (BOPB de 20 de desembre de 2017); i ATORGAR, pels
imports assenyalats al punt 1 següent, les subvencions corresponents als projectes
seleccionats de conformitat amb la proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat,
de data 6 de novembre de 2018, i la diligència que estén la secretària de l’òrgan
col·legiat, de data 15 de novembre de 2017, que s’acompanyen al present instrument,
juntament amb l’informe d’instrucció de la convocatòria 201720175120009453 i la seva
addenda, amb seus annexos, annex 1 modificat amb l’addenda (sol·licituds aprovades,
per a les quals es proposa atorgament de la subvenció per puntuació més alta i
suficiència de crèdit), annex 2 (sol·licituds aprovades per puntuació no
subvencionades per insuficiència de crèdit), annex 3 (sol·licituds desestimades per no
superar la puntuació mínima establerta), annex 4 (sol·licitud excloses per incompliment
dels requisits establerts a la convocatòria), annex 5 (Fitxes de valoració) i annex 6
(compromisos de les agrupacions).
1.Sol·licituds seleccionades, a les quals s’atorga la subvenció per
puntuació
més
alta
i
suficiència
de
crèdit,
convocatòria
codi
201720175120009453 per a donar suport a “Projectes de Cooperació al
Desenvolupament” 2017.
Total
puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

Termini
execució

84,75

Associació
Catalana
d'Enginyeria
Sense
Fronteres

Empoderamiento
de las
comunidades y
Juntas de Agua
para la toma de
decisiones

01/01/18
31/12/19

Import
sol·licitat

90.000,01 €

Import a
atorgar

Import a atorgar per
anys

Operació
comptable

2018

54.000,00 €

1803004619-1

2019

36.000,00 €

1803004619-2

90.000,00 €
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Total
puntuació
obtinguda

84,5

84,5

81

80,25

79,75

77,5

76,5

Entitat

Associació
de
municipis
catalans per
la recollida
porta a
porta

Xarxa de
consum
solidari

Fundación
Vicente
Ferrer

SUDS

Metges del
Món

Associació
Entrepobles

Arquitectura
sin fronteras

Títol projecte
inclusivas entorno
a la gestión del
agua en un
contexto de
cambio climático
Consolidació i
expansió de la
recollida
selectiva, el
compostatge i
reciclatge a
Bolívia
Fomento del
desarrollo
territorial
sostenible con
identidad
mediante la
implementación
del plan de
salvaguardas del
patrimonio
cultural de la
agrobiodiversidad
del cantón
Cotacachi
Promoció dels
drets de les
dones del districte
d’Anantapur
Promoción de la
participación
social y política
de las mujeres en
5 municipios de
Cisjordania
(Palestina)

Contribuir a la
construcción de la
Paz mejorando la
promoción para
una vida libre de
violencia

Incidencia y
organización de
víctimas

Mejora de la red
de mercados
municipales a
través de la
participación
ciudadana e

Termini
execució

01/09/18
31/08/20

01/09/18
31/08/20

Import
sol·licitat

89.000,00 €

90.000,00 €

Import a
atorgar

89.000,00 €

90.000,00 €

Import a atorgar per
anys

Operació
comptable

2020

0,00 €

-

2018

53.400,00 €

1803004619-4

2019

26.700,00 €

1803004619-5

2020

8.900,00 €

1803004619-6

2018

54.000,00 €

2019

27.000,00 €

2020

9.000,00 €

2018

44.745,92 €

1803004619-10

2019

22.372,96 €

1803004619-11

2020

7.457,66 €

2018

53.970,00 €

1803004619-13

2019

26.985,00 €

1803004619-14

2020

8.995,00 €

2018

54.000,00 €

1803004619-27

2019

36.000,00 €

1803004619-16

2020

0,00 €

-

2018

53.995,21 €

1803004619-18

2019

26.997,60 €

1803004619-19

2020

8.999,20 €

1803004619-20

2018

53.984,49 €

1803004619-21

2019

26.992,25 €

1803004619-22

1803004619-7

1803004619-8

1803004619-9

01/12/18
30/11/20

01/06/18
31/05/20

01/01/18
31/12/19

01/09/18
31/08/20

01/12/18
30/11/20

74.576,54 €

89.950,00 €

90.000,00 €

89.992,01 €

89.974,15 €

74.576,54 €

89.950,00 €

90.000,00 €

89.992,01 €

1803004619-12

1803004619-15

89.974,15 €
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Total
puntuació
obtinguda

76,5

Entitat

Títol projecte

Termini
execució

Import
sol·licitat

Import a
atorgar

incidencia política
en el municipio de
Inhambane

Fundació
Privada Pau
i Solidaritat

Enfortiment de la
governabilitat
democràtica i del
teixit social a
Guatemala
mitjançant la
participació
ciutadana en els
Consells de
desenvolupament
. Fase II

01/09/18
31/08/20

90.000,00 €

90.000,00 €

Import a atorgar per
anys

Operació
comptable

2020

8.997,41 €

1803004619-23

2018

54.000,00 €

1803004619-24

2019

27.000,00 €

1803004619-25

2020

9.000,00 €

1803004619-26

2.Sol·licituds desestimades per insuficiència de crèdit disponible,
convocatòria codi 201720175120009453 per a donar suport a “Projectes de
Cooperació al Desenvolupament” 2017.
Total puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

76,00

Cruz Roja Española en
Barcelona

Apoyo al municipio de Maputo mediante acciones
comunitarias que promueven la salud pública y la mejora de la
gestión medioambiental en los mercados de Mavalane,
Benfica y 1º de Junho (Maputo ciudad)

75,00

Comunitat Terapèutica del
Maresme

Projecte per l’atenció a la salut mental i les greus
problemàtiques psicosocials derivades de la violència de
gènere i les drogodepenències al municipi de Puerto
Cabezas, RACCN. Nicaragua

74,75

Ayuda en acción

Fomentar la resiliencia de las mujeres rurales organizadas
desde el desarrollo de autonomía social y económica, en los
municipios de San Lucas, Somoto y Totogalpa, Nicaragua

74,25

Plataforma unitària contra les
violències de gènere

Estrategias desde las mujeres para caminar una vida digna y
libre de violencias desde la cosmovisión indígena

72,00

Fundació privada Món 3

Governança local i participació ciutadana en dos municipis de
la regió de Saint-Louis (Senegal)

71,25

Fundación Indera

Diálogos inimaginables. Diálogos posibles
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Total puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

70,00

Fundación Taller de
Solidaridad

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas,
económicas, innovadoras y sostenibles de mujeres y hombres
jóvenes rurales de los Municipios de Somoto y Las Sabanas,
Departamento de Madriz, Nicaragua

68,75

Movimiento por la Paz (MPDL)

Promoción de la equidad de género y la protección de las
mujeres palestinas

68,50

Vetermon

Mujeres indígenas aymaras y quechuas de dos municipios de
Bolivia ejercen su derecho a una vida libre de violencia

67,75

La Lliga dels Drets dels
Pobles

Maison d'écoute: Espai pel dret a la integritat física, seguretat
i el benestar de les dones a la RDC

66,25

Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida

Juventudes innovadoras en la ruralidad Cafetalera

65,00

Associació OAfrica

Incidencia política, sensibilización, seguimiento y evaluación
de la implementación de los derechos humanos de la infancia
en Ghana

64,50

Nutrició sense fronteres

Millora de la seguretat alimentària, la nutrició materno-infantil i
la gestió de residus, de la població de Basse, República de
Gàmbia.

64,25

Fundació Ent

Implantació d'un pla de millora de la gestió de runes al
municipi El Alto (Bolívia)

64,25

Azimut 360, sccl

Foment del desenvolupament humà sostenible local i reforç
institucional a través de l’enfortiment i capacitació del teixit
cooperatiu i dels ens públics locals en matèria mediambiental
a la província de Chefchaouen (Marroc)

64,00

Associació Catalana per la
Pau

Apoderament de les dones: Lluita i exercici real del dret a la
salut de les dones indígenes a Filipines
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Total puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

63,50

Dones per la Llibertat i la
Democràcia

Pla d’actuació per la implementació d’accions de formació i
sensibilització per millorar el desenvolupament humà
sostenible de Guatemala amb perspectiva de gènere

63,25

Fundació Carta per la Pau
dirigida a l'ONU

Implementació del Programa vitamina lideratge ètic per la
transformació social amb joves de la República Dominicana

62,75

Solidaritat, Educació,
Desenvolupament

Promoció dels serveis bàsics i el desenvolupament econòmic,
organizativo comunitari i cultural de la Vereda Granizal,
municipi de Bello - Antioquia – Colòmbia

62,50

Alternativa intercanvi pobles
indígenes

Apoderament i participació de dones i joves indígenes.
Recursos i reforç de capacitats dels governs locals, per a
l’exercici efectiu de drets i la governança multinivell

62,25

Ocularis

Suport al disseny i implementació d’un sistema eficaç i
sostenible de defensa i promoció del dret a la visió per a la
infància de Moçambic

60,75

Fundació Main

STOP2: Dispositiu de protecció dels drets de la infància al
carrer amb mirada de gènere

60,25

Union Cultural
Latinoamericana de Terrassa
(UCLT)

Fomento de la economía social y puesta en marcha de una
incubadora de emprendimientos sociales en Satipo, Perú

3.Sol·licituds desestimades per no superar la puntuació mínima establerta
(60 punts), codi 201720175120009453 per a donar suport a “Projectes de
Cooperació al Desenvolupament” 2017.
Total
puntuació
obtinguda

59,50

Entitat

Fundación Agua de
coco

Títol projecte

Atención socio-educativa a menores en riesgo de explotación laboral
infantil, con especial incidencia en las niñas
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Total
puntuació
obtinguda

Entitat

59,00

Associació Catalunya
Líban

Contribuir a l'exercici real del dret a la salut de la població refugiada síria
libanesa més vulnerable a Aarsal, Vall de Bekaa

58,75

Fundació Salut i
Comunitat

Promoció dels drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere a
15 comunitats de Pikine i Guédiawaye, banlieue de Dakar (Senegal) a
través de la participació i lideratge dels i les joves d'aquestes comunitats

57,75

Fundació CODESPA
Catalunya

Fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad de Esperanza en
la gestión y ejecución de programas de medios de vida resilientes ante
desastres naturales y de las capacidades de adaptación al cambio
climático. Filipinas

56,50

Mans Unides

Fortalecimiento de liderazgos locales y comunitarios para la exigibilidad
del derecho humano al agua en 4 cantones de las provincias de Orellana
y Sucumbíos (Ecuador)

56,00

Fundación Ibo

Cultura i Natura com a recursos estratègics per al desenvolupament
territorial sostenible.

55,25

Fassulo

Formació per la prevenció de les conseqüències del canvi climàtic sobre
la salut

54,50

VINSEUM - Museu de
les cultures del vi de
Catalunya

Impulsar la inserción laboral de jóvenes vulnerables de Canelones,
Uruguay, canalizando las oportunidades que ofrece el sector enoturístico

53,75

Fundación Empresa y Gobernabilidad local y manejo del recurso hídrico para el desarrollo de las
Clima
comunidades de Camoapa “GOBAGUA”

53,75

Associació Casa de
Mali

Enfortint les capacitats de les dones a través de l’agricultura sostenible

52,00

Consorci Centre de
Tecnologia i Ciència
de Catalunya (CTFC)

Millora de les capacitats dels Organismes de la Societat Civil per contribuir
a la governança forestal i al creixement sostenible en la regió nord de
boscos mixtos hircanians

Títol projecte
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Total
puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

49,25

Casal dels infants per
l'acció social als
barris

EDUCARE: promoció d'un model innovador i viable d’emprenedoria social

47,75

Fundació Montblanc
per la promoció de la
dona

Educació bàsica i capacitació professional de joves amb deficiències
escolars i/o desplaçades de zones de conflicte al municipi de MontNgafula (RD Congo)

46,75

UPC. Barcelona Tech

Recuperación socio-ambiental del río Huantanay en el término Municipal
de Saylla

44,50

Associació Yamuna

Promoció el dret a l'educació i a la salut, en condicions d'inclusió,
d’igualtat i de no discriminació de les dones, en el Municipi rural
d'Alakamisy-Fenoarivo de la Regió de Analamanga

44,00

L'Olivera, sccl

Luz de Todos III, Guatemala

36,50

Fundació
Universitària Balmes

Processos per a la formalització de les recol·lectores i recol·lectors de
materials reciclables dels residus de la ciutat de Potosí, Bolívia

34,75

Fundació Privada
Utopia

EFCI (Escola de Facilitadors/es de la Creativitat i la Innovació) Nahuala

31,50

Fundació Privada
Universitària Martí
l'Humà de La Garriga

Posta en marxa del Centre de Participació Ciutadana, Igualtat i Qualitat
Democràtica de Bab Taza CPIQD

28,75

Associació per la
vida independent

Creació d’un centre de vida independent a Puente Alto (Xile)
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Total
puntuació
obtinguda

Entitat

Títol projecte

25,50

Secartys

Acciones de concienciación ciudadana y asistencia técnica sobre
eficiencia

24,75

Fundació
Universitària
Latinoamericana
(FUNIBER)

Programa para la prevención de la violencia y la promoción educativa de
los derechos humanos: una aproximación a la igualdad y la paz,
Honduras

24,25

Acció Solidària amb
el Sàhara

Escoles connectades per la pau

23,00

Indian Cultural Center Suport internacional pels drets de les dones sud-asiàtiques

15,75

Proyecto para el empoderamiento y garantía de las capacidades de la
Universitat Autònoma
población migrante centroamericana para garantizar su desplazamiento y
de Barcelona
acogida en condiciones de seguridad y dignidad

14,75

Parc de recerca UAB

Mejora de la gestión hospitalaria en Guinea Ecuatorial a través de la
transferencia y capacitación

4.Sol·licituds excloses per incompliment dels requisits establerts a la
convocatòria codi 201720175120009453 per a donar suport a “Projectes de
Cooperació al Desenvolupament” 2017.
a.- Per no ser objecte de la convocatòria:
Entitat

Títol projecte

Associació
Dignity.cat

Construcció i equipament d’un casal d’avis-dispensari-taller i de 12 latrines adaptades

Associació Nasco

Enfortiment de les capacitats de les cooperatives de dones i de la població de Sawla per
millorar la seva independència econòmica

Associació Sakadawa Liderant processos de pau – Tibet viu
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b.- Per no respondre a l’import individualitzat de les subvencions:
Entitat
Associació de treball
d'atenció a les
persones (ATAP)
Associació Petits
Músics del Món
Federació ACAPS

Títol projecte
Aules per donar un futur
La música com a cohesió social
AMAL

c.- Per desistiment de la sol·licitud per part de l’entitat:
Entitat
Avaluem

Títol projecte
Empoderamiento en red de las agentes comunitarias de salud a través de la gestión
innovadora del manejo de la hipertensión arterial (HTA)

d.- Per no esmenar correctament la documentació obligatòria:
Entitat
Assemblea de
Cooperació per la
Pau
CooperAcció
Desos Opció
Solidària
Fundació Calala
Fondo de Mujeres
Matres Mundi
Plataforma Educativa

Títol projecte
Igualtat de gènere i participació ciutadana en la gestió de les col·lectivitats locals de 714.389
titulars de drets
Por una vida libre de violencias y discriminaciones contra las mujeres y las niñas en el
Círculo de Diéma, Mali
Promoció de l'apoderament econòmic i drets de les dones a San Miguelito (Nicaragua)
Joves i dones defensant els seus drets sexuals i els seus drets reproductius (DSDR) a El
Salvador
Soporte económico a la actividad clínica para la lucha contra la mortalidad materna y
perinatal
Incuba Fez dones i joves

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació
d’accions del punt 1 de l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria
específica, que sumen un total de SET-CENTS NORANTA-TRES MIL QUATRECENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (793.492,70 €). Aquests
imports seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats
que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient:
 QUATRE-CENTS SETANTA-SIS MIL NORANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (476.095,62 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona corresponent a l’any 2018.
 DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTAUN CÈNTIMS (256.047,81 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019.
 SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS (61.349,27 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020; i
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DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
El pagament de les subvencions atorgades en la convocatòria 201720175120009453
es farà de conformitat amb el disposat a la Base Específica 18 de la convocatòria i les
despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini i
forma establertes en la Base Específica 19 (AJG 625/17).
Així mateix, de conformitat amb l’establert en la part expositiva, a més de les despeses
de recursos humans establertes a les bases, s’acceptaran aquelles derivades de la
relació de voluntariat, sempre que aquesta consti en un acord de voluntariat i que les
despeses es puguin acceptar segons l’establert a la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de
Voluntariat, o la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l'associacionisme.
Tercer. ALLIBERAR l’import de CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS SET EUROS
AMB TRENTA CÈNTIMS (56.507,30 €) consistent en el crèdit no esgotat i ajustar,
conseqüentment, la retenció de crèdit aprovada de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL
EUROS (850.000 €) d’aquesta convocatòria núm. 201720175120009453.
Quart. INFORMAR dels punts següents:
- D'acord amb la Base Específica 14 de la convocatòria, els beneficiaris, una vegada
se l’hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la
subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació
haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la
recepció de la notificació del present acord. En cas que les dates d’inici dels
projectes no coincideixin en les indicades a la sol·licitud caldrà informar a la
Diputació de Barcelona en el tràmit d’acceptació esmentat, respectant en tot cas la
Base Específica 3 de la convocatòria que regula el període d’execució.
- D’acord amb l’art. 44 de l’Ordenança General de Subvencions i l’art 190 Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, no s’autoritzarà el pagament de cap subvenció
al beneficiari que no hagi presentat, correctament i dins del termini previst, les
justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Gerència de Serveis de Benestar Social
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
de la pròrroga des de l'1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019, del
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals de la
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per
a cobrir les necessitats bàsiques (exp. núm. 2018/0005184).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018
aprovà el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques (BOPB de 7 de maig de 2018).
2. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis
socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació i per a cobrir les seves
necessitats bàsiques mitjançant una targeta moneder de precàrrega, amb la
finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma
més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels
serveis socials municipals.
3. Aquesta targeta moneder és una targeta amb un valor monetari definit pels
professionals dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de
Barcelona i els professionals de les entitats d’Iniciativa social, que evita
l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en poder escollir una gran diversitat
d’aliments frescos i productes de primera necessitat (d’higiene personal, de cures
per especials necessitats, de neteja, específics per nadons, etc..) en establiments
normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments.
4. El punt sisè, d’aquest Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà
de la seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2018 podent prorrogarse per acord exprés de les parts, per un període de fins a 4 anys addicionals.
5. En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà
supeditada a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, “la Caixa,
l’Obra Social “la Caixa” i MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el
desenvolupament del Programa Targeta moneder d’impacte social.
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Fonaments de dret
1. Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com 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, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la
coordinació dels serveis públics municipals.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que
determinin les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les
persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les
polítiques d’acolliment dels immigrants.
3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis
socials. Les competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen,
principalment, en els articles 31 i 32.
4. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a
la consecució de finalitat d’interès comú.
5. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
del sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
6. Vist l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
7. Vist el punt 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga des de l’1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre
de 2019, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a
cobrir les necessitats bàsiques, aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 29 d’abril de 2018 (BOPB de 7 de maig de 2018).
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa
“Targeta moneder d’impacte social”.
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
benestar social", en el marc del catàleg 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" i l'aprovació de la revocació de recursos econòmics per manca de
justificació (exp. núm. 2017/0001231).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer
de 2017, es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Per Decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, de data 15 de desembre de 2017, es van aprovar pròrrogues
d’execució fins el 31 de març de 2018 i de justificació, fins el 30 de juny de 2018,
d’aquest fons de prestació.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que
restaven imports sense justificar que calia liquidar.
Per de la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona, de data 11 d’octubre de 2018, es va aprovar la liquidació provisional
d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de quinze dies hàbils per
a que els ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions.
Atès que transcorregut el període d’audiència s’ha de procedir a la liquidació definitiva
del fons de prestació 2017.
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Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, i publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la
presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2017 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, de data 23 de febrer de 2017.
Segon.- APROVAR la revocació parcial dels imports dels recursos econòmics que
s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit

Import
avançat "a
justificar"

Import
justificat verificat

Import a Aplicació
revocar pressupostària

Núm.doc.

Ajuntament de Bellprat P0802100H 17/Y/233461 Finançament de
l'àmbit de benestar
social

1.500,00 €

1.500,00 €

Ajuntament de Sagàs

P0818700G 17/Y/233290 Finançament de
l'àmbit de benestar
social

1.500,00 €

Ajuntament de Santa
Maria de Merlès

P0825500B 17/Y/233217 Finançament de
l'àmbit de benestar
social

1.500,00 €

Consell Comarcal del
Maresme

posició Centre gestor

750,00 €

750,00 € G/60101/23100/46280

1703000370

22 Servei Acció
Social

1.500,00 €

1.238,80 €

261,20 € G/60101/23100/46280

1703000370

193 Servei Acció
Social

1.500,00 €

918,06 €

581,94 € G/60101/23100/46280

1703000389

11 Servei Acció
Social

P5800008D 17/Y/233165 Finançament de
30.792,78 € 15.396,39 € 25.234,03 €
l'àmbit de benestar
social

5.558,75 € G/60101/23100/46580

1703000366

7 Servei Acció
Social
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Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que es
reprodueixen a continuació:
Ens local

NIF

CODI XGL

Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Santa Maria de Merlès

P0802100H
P0818700G
P0825500B

17/Y/233461
17/Y/233290
17/Y/233217

Import a
reintegrar
750,00.-€
261,20.-€
581,94.-€

Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en els terminis següents:
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.”
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
de la pròrroga, des de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, de
les "Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència",
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data
31 de març de 2016 (BOPB de 8 d'abril de 2016), i aprovació de l'addenda a les
bases esmentades (exp. núm. 2016/879).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març de
2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016), va aprovar les Bases per a la gestió i
desenvolupament del programa de teleassistència–Anys 2017 i 2018, per tal de
regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del servei de teleassistència
entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin.
En aquestes Bases s’establia que el servei seria prestat per una empresa contractada
per la Diputació de Barcelona i estaria finançat des de la cooperació institucional entre
la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial.
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L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona va endegar el
corresponent procés de contractació resultant guanyadora l’empresa Televida
Servicios Sociosanitarios SLU.
El contracte amb Televida Servicios Sociosanitarios, va iniciar el seus efectes l’1 de
gener de 2017, finalitzant el 31 de desembre de 2018 i es contempla la possibilitat
d’una pròrroga de dos anys més, fins el 31 de desembre de 2020. La previsió és que
aquesta pròrroga sigui aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
el mes de novembre de 2018.
Vist que la Base 17 de les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de
Teleassistència 2017-2018”, estableix un període de vigència des de l’1 de gener de
2017 i fins el 31 de desembre de 2018, podent ser prorrogades de forma expressa per
un altre període de dos anys.
Vist que la pròrroga d’aquestes Bases no suposa cap canvi respecte al finançament
del programa, ja sigui en els percentatges a càrrec de la Diputació de Barcelona (47%)
i els percentatges a càrrec del Ens Locals participants en el Programa (53%), ni als
preus d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei que són els següents:
Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari
tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari
tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari
tipus C

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus
d’IVA

Import IVA

Total preu
unitari (IVA
inclòs)

13,50€

4%

0,54€

14,04€

2€

4%

0,08€

2,08€

1€

4%

0,04€

1,04€

Atesa l’entrada en vigor del Reglament europeu 2016/679, general de protecció de
dades (RGPD), s’ha de procedir a l’adaptació de la Base 16, a aquest Reglament.
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com 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, segons
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics
municipals.
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Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist l’apartat 3.4.j.1) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm.7048/18, de 9
de juliol i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga, des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre
de 2020, de les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de
Teleassistència”, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data 31 de març de 2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016).
Segon.- APROVAR l’addenda a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del
Programa de Teleassistència”, la minuta de la qual es transcriu a continuació:
“ADDENDA A LES BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA, ANYS 2017-2018”
Primer.- Prorrogar des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, les “Bases
per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència, Anys 2017-2018”,
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 31 de
març de 2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016).
Segon.- El Servei Local de Teleassistència continuarà sent prestat, durant els anys 20192020, per l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., amb domicili, a efectes de
notificacions, al carrer Llacuna, 161, 4a. planta, local-D, 08018 de Barcelona i amb NIF: B80925977.
Tercer.- Els imports de la pròrroga (2019-2020) del contracte, per a la prestació del servei
de teleassistència, són els següents:
Serveis

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus
d’IVA

Import IVA

Total preu
unitari (IVA
inclòs)

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A

13,50€

4%

0,54€

14,04€

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B

2€

4%

0,08€

2,08€

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

1€

4%

0,04€

1,04€
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-

D’aquests imports, els Ens locals adherits al programa satisfaran el 53% i la Diputació
de Barcelona el 47%.

Aquests imports no han sofert cap variació respectes als imports d’adjudicació del contracte
Quart.- La previsió de serveis per al període 2019-2020, és la següent:
Any (a 31 de desembre)
Evolució prevista del nombre de persones usuàries actives
en el servei

2019
91.500

2020
100.000

El pressupost estimatiu del programa per als anys 2019 i 2020 és fixa en la quantitat biennal
de 27.003.869.10.-€, IVA inclòs, que es finançarà és de la cooperació institucional en els
termes següents:
-

12.691.818,48.-€,IVA inclòs, a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, que correspon a un 47% del total.

-

14.312.050,62.-€, IVA inclòs, a càrrec dels ens locals participants en el programa, que
correspon a un 53% del total.

Cinquè.- Modificar la Base 16.- Protecció de dades de caràcter personal, atesa l’entrada en
vigor del Reglament europeu 2016/679, general de protecció de dades (RGPD), que
quedarà redactada de la següent manera:
“16.-Protecció de dades de caràcter personal
16.1.- D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal:
Responsable del
tractament

Finalitat
tractament

del

Temps
conservació

de

Legitimació del
tractament
Destinataris de
cessions
o
transferències

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb
la protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat
Manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al programa “Servei
local de Teleassistència”.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu
històric.
Compliment de les obligacions conveniades.
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
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Drets
de
les
persones
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveisde-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines
del Registre https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

16.2.- Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables del tractament
de les dades de caràcter personal necessàries per a dur a terme les actuacions previstes
a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a
i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils
de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la
prestació de serveis contractada.
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals
sota el control del responsable del tractament.
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament.
16.3.- El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació
en la que s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels
contactes autoritzats a visualitzar la seva activitat.
Concretament es realitzaran el següents tractaments: Consultes, comunicacions per
transmissió, extracció, modificació, organització, recollida, registre i utilització.
16.4.- Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la
Diputació, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:
 Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon).
 Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a
l’aplicació web, número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del
domicili on es troben instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar-se
necessaris per les parts durant l’execució del treballs.
16.5.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot
seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no
autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades
pels òrgans competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna
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de les instruccions infringeix el RGPD, o qualsevol altre disposició en matèria de
protecció de dades, informarà immediatament a l’ens responsable.
16.6.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:
a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases, per a
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del
Servei Local de Teleassistència i per a la inspecció del Servei.
b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant
del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
 La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas,
el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal
aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que
li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera
prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels
respectius tractaments, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un
tercer per al tractament d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les
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actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes
sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, i
per a la seva inspecció.
La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament,
formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les
obligacions que assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les
dades personals. Si el subencarregat ho incompleix, la Diputació com a
encarregada inicial continua sent plenament responsable davant el responsable
pel que fa al compliment de les obligacions. L’esmentat contracte restarà a
disposició de l’ens local per a les comprovacions que consideri oportunes realitzar.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi
l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets
següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació,
supressió i oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat del
tractament, aquest ho ha de comunicar a l’Ens responsable. La comunicació
s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia
laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
j) Dret d’informació/consentiment
Correspon a l’ens local responsable facilitar el dret d’informació i recollir el
consentiment del/la beneficiari/ària.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i
en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del Responsable dels
Serveis Socials i amb copia al Responsable del seguiment del contracte de la
Diputació, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec
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de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
4) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què
no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació
indeguda.
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
o) Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels
requisits que s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica”
en la categoria que determini la Diputació, el “Reial Decret 951/2015, de 23
d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula
l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la
categoria que determini la Diputació i el que estableix el “Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(RGPD), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
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b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
p) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades
de contacte a l’Ens local Responsable i a la Diputació.
q) Destí de les dades.
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau,
els suports on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents en els
equips informàtics utilitzats per l'encarregat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.”

Tercer.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa de teleassistència
domiciliària.
Quart.- Publicar el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per
al seu general coneixement.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis d’Educació
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social
de la demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de
les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants
(exp. núm. 2018/0011772).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 19 de
juliol de 2018, va aprovar la convocatòria núm. 10143 per a l’atorgament de
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subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades al
suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives
a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, de la Gerència de Serveis
d’Educació - l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
2. La base específica número 12, relativa a l’òrgan competent per a la instrucció i
proposta de resolució, estableix la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona com a òrgan competent
per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions previstes en la
convocatòria. La mateixa base estableix que la proposta de concessió de les
subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò
previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
3. Finalitzada la instrucció, la Gerència de Serveis d’Educació emet informe tècnic
d’instrucció, de data 6 de novembre de 2018, en el qual valora les sol·licituds
presentades i fa proposta de resolució, la motivació del qual, de conformitat amb
les bases 9 i 11 de la convocatòria, consta a l’expedient.
4. En data 8 de novembre de 2018 es reuneix l’òrgan col·legiat designat a l’efecte i
formula la proposta de resolució de la convocatòria que es recull en l’Acta, que
consta a l’expedient.
5. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’UN
MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), import que s’ha repartit
íntegrament, d’acord a l’assignació individualitzada efectuada de forma
proporcional als punts totals obtinguts per cada sol·licitant fins esgotar aquesta
quantia.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
3. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció,
i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
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l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), es va publicar, en data 19 d’abril de 2018, un extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número
d’identificació BDNS 394196.
4. Segons el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció,
i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
6. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18, de data 9 de juliol de
2018 (publicada al BOPB d’ 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm.
10143 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa
social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de
les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, d’acord
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i
pels imports que s’hi relacionen:
NIF

COLEGIO SAN JOSE CL MONTSENY
31-31 BARCELONA CARMELITAS
COL·LEGI SANT JOSEP

Total punts:
places + NEE

Assignació
definitiva

1803004522
Posició

R0800775I

41

7.753,40 €

1

ESCOLA GRAVI, SCCL

F08392953

26

4.916,79 €

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA CALIMERO

G65585283

148

27.987,90 €

Nom Entitat

2
3
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NIF

Total punts:
places + NEE

Assignació
definitiva

EL CARGOL DE MOLINS

F08800138

34

6.429,65 €

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA VILA

G65127326

93

17.586,99 €

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE

G65930182

81

15.317,70 €

FUNDACIÓ PRIVADA SUPORT A LA
INFÀNCIA

G62476411

39

7.375,19 €

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI

G08930323

66

12.481,09 €

FUNDACIÓ PRIVADA VIL·LA PAQUITA

G64957954

54

10.211,80 €

ESCOLA AZORIN, SCCL

F58107921

86

16.263,24 €

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA EL TAULELL

G63025670

41

7.753,40 €

ESCOLA BRESSOL GARABATOS, SCCL

F58025925

114

21.558,25 €

R0800234G

33

6.240,54 €

G62655048

41

7.753,40 €

G61054805

54

10.211,80 €

F08782724

120

22.692,89 €

G65801904

115

21.747,35 €

R0800709H

66

12.481,09 €

GUARDERIA CUNA DEL NIÑO JESUS

G08824468

154

29.122,54 €

LLAR D'INFANTS MARE DE DEU DE
FÀTIMA

R5800189B

50

9.455,37 €

F61202776

126

23.827,53 €

G64929805

74

13.993,95 €

G08424871

80

15.128,59 €

G64863277

66

12.481,09 €

G59816991

94

17.776,10 €

ÀGORA LLAR D'INFANTS SCCL

F60674363

60

11.346,44 €

PAIDOS S.C.C.L.

F08231474

50

9.455,37 €

HIJAS DEL DIVINO CELO
ROGACIONISTAS DELEGACION
GENERAL

R0800037D

31

5.862,33 €

Nom Entitat

ESCOLA PARROQUIAL ANUNCIATA
(ESCOLA SANT MARTI)
ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS,
FUNDACIÓ PRIVADA
FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
LLAR D'INFANTS LA LLUNA, S.C.C.L.
ESCOLÀPIES OLESA DE
MONTSERRAT/IGUALADA
COLEGIO DIVINA PASTORA EN
SABADELL CAPUCHINAS DE LA
MADRE DEL DIVINO PASTOR

LLAR D'INFANTS LA GUA-GUA, S.C.C.L.
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA CASETA
ELS COLORS
FUNDACIÓ BENEFICA MARIA
RAVENTÓS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
TRAMUNTANA
FUNDACIÓ CHAMPAGNAT MARISTES
IGUALADA

1803004522
Posició
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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NIF

Total punts:
places + NEE

Assignació
definitiva

BRIANXA SCCL

F60384278

33

6.240,54 €

ESCOLA BRESSOL PATUFET, S.C.C.L

F08896557

130

24.583,96 €

ESCOLA PIA DE MOIÀ

R0800593F

32

6.051,44 €

ESCOLA BRESSOL SOL SOLET, SCCL

F08822397

88

16.641,45 €

G62812789

142

26.853,25 €

R0800377D

38

7.186,08 €

34

G65879264

69

13.048,41 €

35

G64561707

146

27.609,68 €

COL·LEGI SANT FELIU DE CABRERA

R0800626D

35

6.618,76 €

GUARDERIA INFANTIL LABORAL
SANTA MARIA PARRÒQUIA DE STA.
MARIA DE OLESA DE MONTSERRAT

R0800640E

43

8.131,62 €

FUNDACIÓ PRIVADA EL CASAL

G61423448

14

2.647,50 €

G65167223

36

6.807,87 €

G58812520

40

7.564,30 €

R0801782D

65

12.291,98 €

G08716128

79

14.939,49 €

R0800086A

36

6.807,87 €

G65075756

54

10.211,80 €

G59808196

60

11.346,44 €

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURO

G65145583

65

12.291,98 €

EINA SCCL

F08306763

100

18.910,74 €

G62312319

133

25.151,29 €

G66914607

621

117.435,72 €

G08921456

140

26.475,04 €

Nom Entitat

FUNDACIÓ PRIVADA D'AJUDA A LA
INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA
COL·LEGI BIENAVENTURADA VIRGEN
MARIA EN BARCELONA
(COL·LEGI MARY WARD )
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA CULTURAL
PEL FOMENT EDUCATIU DELS
INFANTS PETIT CULTURAL
ASSOCIACIÓ SANTA PAU PER
L'EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INFANTIL EL
CARRILET
FUNDACIÓ PRIVADA LICEO SARRIA
(LLAR INFANTS ST MARC HORTA)
FUNDACIÓ ESCOLES DIOCESANES I
PARROQUIALS BISBAT DE
TERRASSA(Llar d'infants de l'Escola Sant
Lluí Gonçaga)
FUNDACION ABAD OLIBA
CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA
PASIÓN
ASSOCIACIÓ SINGUERLIN PER
L'EDUCACIÓ DELS INFANTS
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE
LES GUARDERIES EL MEU JARDÍ

FUNDACIÓ PRIVADA ENSENYAMENT I
FAMÍLIA
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA
EDUCACIÓ
ASOC PARA EL DESARROLLO
EVOLUTIVO DEL NIÑO

1803004522
Posició
29
30
31
32
33

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
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NIF

CASA DE LA SAGRADA FAMILIA I SAN
IGNASIO DE LOYOLA

Total punts:
places + NEE

Assignació
definitiva

G08305054

28

5.295,01 €

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 SALTIRÓ

G64991953

122

23.071,10 €

MISIONERAS DE LA INSTITUCION
CLARETIANA(Col·legi Sant Antoni Maria
Claret)

R0800024B

148

27.987,90 €

ESCOLA PIA IGUALADA

R0800592H

160

30.257,19 €

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA
PARVULARI MAGNOLIA

G63612162

192

36.308,62 €

FUNDACIÓ PRIVADA VALLDAURA D.I.

G63808448

116

21.936,46 €

G63823728

115

21.747,35 €

G64491806

58

10.968,23 €

59

R0801965E

89

16.830,56 €

60

F08766032

78

14.750,38 €

G65070229

148

27.987,90 €

G61114690

334

63.161,88 €

R0800711D

140

26.475,04 €

G65734717

41

7.753,40 €

G66348335

82

15.506,81 €

G64838303

124

23.449,32 €

G65610602

64

12.102,87 €

F63865018

28

5.295,01 €

FUNDACIÓ JOVIAT

G60374022

67

12.670,20 €

COL.LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR

R0800712B

82

15.506,81 €

ESCOLA INFANTIL NTRA. SENYORA
DEL CARME

R0800706D

102

19.288,96 €

FUNDACIÓ PRIVADA PUIG I CUNYER

G58455452

32

6.051,44 €

FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES
DE L'ENSENYAMENT

G63608467

114

21.558,25 €

Nom Entitat

ASSOCIACIÓ PEDAGOGIA LLAR
D'INFANTS SANT CUGAT
FUNDACIÓ PRIVADA DOMINIQUES
ANUNCIATA-SANT FRANCESC DE
BERGA
PROVINCIA ANA MARIA JANER DEL
INSTITUTO HERMANAS DE LA
SAGRADA FAMILIA DE URGEL
EL RAVAL, S.C.C.L.
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ELS
GEGANTS
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA
VICENCIANA
C.J. TOUS CAPUCHINAS MADRE
DIVINO PASTOR ( COL·LEGI "JOSEP
TOUS" )
LLAR D'INFANTS PETIT NEN JESÚS DE
PRAGA
FUNDACIÓ JÚLIA CASTELLS
ASSOCIACIÓ EL XERRIC PER
L'EDUCACIÓ DELS INFANTS
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA DING
DONG
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPILL DE
MANRESA

1803004522
Posició
52
53
54
55
56
57
58

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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NIF

Total punts:
places + NEE

Assignació
definitiva

1803004522
Posició

R5800396C

41

7.753,40 €

75

G66051194

80

15.128,59 €

NEXE, FUNDACIO PRIVADA

G59986299

175

33.093,80 €

CUCAFERA, SCCL

F58331059

82

15.506,81 €

R5800339C

72

13.615,73 €

G65058349

96

18.154,31 €

F08728966

60

11.346,44 €

G61001707

100

18.910,74 €

G62411624
R0800055F

90
52

17.019,67 €
9.833,59 €

G66338815

118

22.314,67 €

F61444931

73

13.804,84 €

R0800710F

45

8.509,83 €

G60622735

52

9.833,59 €

R0800670B

26

4.916,79 €

G61539458

70

13.237,52 €

7.932

1.500.000,00 €

Nom Entitat
FUNDACIÓN PIA AUTONÓMA "
AGRUPACION CULTURAL I SOCIAL DE
BARCELONA" ACIS
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA EL
GUIRIGALL

FUNDACIÓ PER LES ESCOLES
PARROQUIALS-ARXIDIÒCESI DE
BARCELONA ( Escola Educació Infantil la
Pau de la Fep)
FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA
DOMINIQUES PARE COLL (FEDAC)
S.C.C.L. COLEGIO PRÍNCIPES 23
D'ABRIL
FUNDACIÓ PRIVADA GRUP ESCOLES
MATARÓ
FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ
LA SALLE MANRESA
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA MAINADA
ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY
SCCL
COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR
EN BARCELONA CAPUCHINAS DE LA
MADRE DEL DIVINO PASTOR
FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ
D'ESCOLES
COL·LEGI SANT RAMON DE
PENYAFORT
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES DE
L'ATENEU IGUALADÍ
Total

76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Segon. DESESTIMAR la sol·licitud presentada per les Missioneres Germanes de
Betània, amb NIF R0800190A, per haver-se presentat fora de termini.
Tercer. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2018.
Quart. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un
mes a partir de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que
hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció
s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la
concessió.
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Cinquè. El termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 de febrer al 29 de
març de 2019 i s’haurà de presentar a través del registre electrònic de la Diputació de
Barcelona.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Setè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a
la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.”
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvenció a l’Associació de mares i pares d’alumnes del col·legi
Josep Monmany, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares
d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació
de Barcelona durant els anys 2018 i 2019, així com rectificar els errors materials
de l’acord del dictamen de concessió de la convocatòria, aprovat per la Junta de
Govern en sessió de data 27 de setembre de 2018 (exp. núm. 2018/0005042).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 12
d’abril de 2018, va aprovar la convocatòria núm. 9743 per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a
finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats
sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els
anys 2018 i 2019, de la Gerència de Serveis d’Educació - l’Àrea de Cultura,
Educació i Esport de la Diputació de Barcelona, per un import màxim de CINCCENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €).
2. En data de 27 de setembre de 2018, una vegada finalitzada la instrucció
corresponent, s’aprova per la Junta de Govern el dictamen de resolució de la
convocatòria esmentada, tot d’acord amb la proposta de l’informe de l’òrgan
col·legiat constituït d’acord amb les bases específiques, i d’acord amb l’informe
d’instrucció emès per aquesta Gerència, de data 4 de setembre de 2018, del qual
en formen part els següents annexos:


Annex 1.1. Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits o
desistiment (associacions de pares i mares d’alumnes).
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Annex 1.2. Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits o
desistiment (entitats sense finalitat de lucre).
Annex 2.1. Sol·licituds desestimades per menor valoració (associacions de
pares i mares d’alumnes).
Annex 2.2. Sol·licituds desestimades per menor valoració (entitats sense
finalitat de lucre).
Annex 3.1. Sol·licituds estimades amb concessió de subvenció (associacions
de pares i mares d’alumnes).
Annex 3.2. Sol·licituds estimades amb concessió de subvenció (entitats sense
finalitat de lucre).

El dictamen esmentat inclou en el seu acord PRIMER la relació de sol·licituds
estimades, en l’acord SEGON les sol·licituds desestimades atesa la menor
valoració i en l’acord TERCER la relació de les sol·licituds desestimades per no
complir amb els requisits de la convocatòria o per desistiment.
3. La resolució de la convocatòria va ser publicada en el Butlletí Oficial de la
Província (BOPB) en data 3 d’octubre de 2018. Els dies posteriors a la publicació
s’han rebut diverses comunicacions d’entitats i d’AMPA que han fet evidenciar
errors en els llistats de sol·licituds estimades i desestimades. La majoria d’aquests
errors són errors materials, a excepció de la desestimació d’una sol·licitud d’AMPA
que s’ha considerat que s’havia d’haver estimat.
4. D’altra banda, l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya ha presentat
la seva renúncia a la subvenció concedida; renúncia que ha estat aprovada per
decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, de data
5 de novembre de 2018, i que ha alliberat saldo de la convocatòria que inicialment
es va disposar en la seva totalitat.
5. En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Educació ha emès informe de
modificació de la instrucció, de data 13 de novembre de 2018, on es descriu la
casuística dels diversos errors detectats i fa nova proposta de concessió de la
convocatòria, la motivació de la qual consta a l’expedient. Les sol·licituds de
subvencions que han resultat afectades són: l’Associació Xarxa de Cases de la
Música Popular de Catalunya, AMPA IES Manolo Hugué, AMPA Folch i Torres,
AMPA IES Joan Miró, AMPA INS Maria de Bell-lloc i AMPA Escola Josep
Montmany.
6. En data 14 de novembre de 2018 es reuneix l’òrgan col·legiat designat a l’efecte i
formula la proposta de modificació de la resolució de la convocatòria que es recull
en l’Acta, que consta a l’expedient.
7. És necessari, per tant, rectificar els errors que es van originar en la instrucció de la
convocatòria i que afecten als acords PRIMER, SEGON i TERCER del dictamen
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aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de
setembre de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú, en virtut del qual les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes.
2. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció,
i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
3. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18, de data 9 de juliol de
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvenció en el marc de la convocatòria núm.
9743 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares
d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de
Barcelona durant els anys 2018 i 2019, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte, al següent beneficiari i per l’import i projecte que es relaciona:
Nom entitat

Nom projecte

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803004655
Posició

Associació de
mares i pares
d'alumnes del
col·legi Josep
Monmany

UNIM HEMISFERIS PER
L'ÈXIT

G08689770

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

1i2

I, en conseqüència, RECTIFICAR l’error material de l’acord primer del dictamen
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre
de 2018 (AJG 444), que aprova la concessió de les sol·licituds estimades, en el sentit
d’incloure-la a l’esmentat llistat.
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Segon. RECTIFICAR l’error material de l’acord primer del dictamen aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG
444), que aprova la concessió de sol·licituds de subvencions estimades, en el sentit
següent:
On diu:
Nom entitat
Associació Xarxa de
cases de la música
popular de Catalunya

Nom projecte
Rock’in

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G64314487

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

79 i 80

Ha de dir:
Nom entitat

Nom projecte

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

Associació Xarxa de
cases de la música
popular de Catalunya

La Clika del Rusc

G64314487

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

79 i 80

Tercer. RECTIFICAR l’error material de l’acord segon del dictamen aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG
444), relatiu a les desestimacions de sol·licituds de subvencions per menor valoració,
en el sentit d’incloure l’ampa següent:
Nom entitat
AMPA IES MANOLO HUGUÉ

Nom projecte
Assessorament i intervenció psicoeducativa a famílies i alumnes sòcies
AMPA IN

NIF

Puntuació

G59628305

60

Quart. RECTIFICAR l’error material de l’acord tercer del dictamen aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG 444),
relatiu a les desestimacions de sol·licituds de subvencions, per no complir amb els
requisits de la convocatòria o per desistiment, en el sentit de suprimir del llistat a
l’AMPA Folch i Torres i, en conseqüència RECTIFICAR l’error material de l’acord
segon del mateix dictamen, relatiu a les sol·licituds desestimades per menor valoració,
en el sentit d’incloure-la d’acord amb el següent:
Nom entitat
AMPA Folch i Torres

Nom projecte
Jugar a ser tu mitjançant l'Artterapia

NIF
G59144022

Puntuació
60

Cinquè. RECTIFICAR l’error material de l’acord tercer del dictamen aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG
444), relatiu a les desestimacions de sol·licituds de subvencions per no complir amb
els requisits de la convocatòria o per desistiment, en el sentit de suprimir del llistat a
l’AMPA Institut Joan Miró, amb NIF G08858052.
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Sisè. RECTIFICAR l’error material de l’acord tercer del dictamen aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG 444),
que desestima les sol·licituds de subvencions per no complir amb els requisits de la
convocatòria o per desistiment, en el sentit següent:
On diu:
Nom entitat
AMPA INSS Maria de Bell-lloc

Nom projecte

NIF

Observacions Valoracions
Tècniques

Serveis Educatius per
alumnes de secundaria
obligatòria de l'institut

G63445670

La naturalesa de l’actuació i el
pressupost d’activitats no és compatible
amb la despesa subvencionable en el
marc d’aquesta convocatòria (Base
Setzena)

Nom projecte

NIF

Observacions Valoracions
Tècniques

Ha de dir:
Nom entitat
AMPA INSS Maria de Bell-lloc

Serveis Educatius per
alumnes de secundaria G63445670
obligatòria de l'institut

El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al
55% del cost total de les activitats i
projectes a desenvolupar en el període
2018-2019 (Base Tercera)

Setè. RECTIFICAR l’error material de l’acord tercer del dictamen aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de setembre de 2018 (AJG 444),
que desestima les sol·licituds de subvencions, per no complir amb els requisits de la
convocatòria o per desistiment, en el sentit de suprimir del llistat a l’Associació de
mares i pares d'alumnes del col·legi Josep Monmany, amb NIF G08689770.
Vuitè. REPRODUIR els llistats definitius dels acords PRIMER, SEGON i TERCER del
dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de
setembre de 2018 (AJG 444), un cop introduïdes les modificacions anteriors:
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Sol·licituds estimades d’associacions de mares i pares d’alumnes:
Nom entitat

AMPA CEIP SANTA MARIA D'AVIA
AFA ESCOLA COSSETANIA
Associació de Pares d'Alumnes de l'Estany
AMPA
ESCOLA
JOSEP
MARIA
MADORELL
Associació de pares d'alumnes del col·legi
públic Les Moreres
AMPA ESCOLA LLUÇANÈS
AMPA CEIP MONTSERRAT
Ampa Inst. Mediterrània
Associació de mares i pares d'alumnes IES
Jaume Mimó

Nom projecte

68
68
65

Subvenció
2018
1.507,00 €
1.507,00 €
1.440,00 €

Subvenció
2019
1.300,00 €
1.300,00 €
1.242,00 €

Total
subvenció
2.807,00 €
2.807,00 €
2.682,00 €

G08700627

73

1.618,00 €

1.147,00 €

2.765,00 €

7i8

G60409554

73

1.618,00 €

1.395,00 €

3.013,00 €

9 i 10

G59921874
G08612921
G08863904

73
65
66

850,00 €
1.440,00 €
1.463,00 €

695,00 €
0,00 €
1.261,00 €

1.545,00 €
1.440,00 €
2.724,00 €

11 i 12
13
14 i 15

G60803418

75

1.662,00 €

0,00 €

1.662,00 €

16

G66178914

65

550,00 €

450,00 €

1.000,00 €

17 i 18

G08695462

90

1.994,00 €

1.326,00 €

3.320,00 €

19 i 20

G65185969
G61792107

90
70

1.994,00 €
1.100,00 €

718,00 €
900,00 €

2.712,00 €
2.000,00 €

21 i 22
23 i 24

G58946708

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

25 i 26

G08752735

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

27 i 28

G08890584

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

29 i 30

G64684673

68

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

31 i 32

G59516062

78

1.728,00 €

1.491,00 €

3.219,00 €

33 i 34

G64574460

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

35 i 36

G58404161

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

37 i 38

NIF

Puntuació

Fem del pati i el parc espais per aprendre
Experimenta Laboratori científic i inclusiu
Escoles compartides

G58469461
G61164257
G64304603

Espai de reforç escolar
Millora de l'èxit escolar en l’àmbit rural

Tecnologia a l'abast de tothom
Pati Educatiu
Servei de bibliotecària
FIVE DAYS TO DANCE. Cinc dies per
ballar
Ballem! Dansa creativa per a infants amb
Associació de mares i pares de l'Arboç
pluridiscapacitat
Associació de pares d'alumnes del Col·legi El canal de youtube de la biblioteca, un
Públic Sant Miquel
espai de millora competencia
AMPA Escola Els Aigüerols
Alimentació Saludable
AMPA CEIP ELS PINETONS
Tallers literaris en família
Associació de famílies d'alumnes de
Auxiliar de conversa
l'escola Pau Vila
APA COL·LEGI PAIDEIA
Escola de famílies. Espai de trobada
EL PATÍ QUE VOLEM. Projecte de
Associació de Famílies de
l'Escola
transformació de patí a jardí de l'Escola
Montseny
Montseny
Projecte 360º+1, connectat a la xarxa
Associació de pares d'alumnes SES
cooperativa per una educació a l'abast de
Cervelló
tothom
SORTIM!:Lleure i oci per a persones amb
Associació de Pares d'Alumnes de la
discapacitat
intel·lectual
i
del
cooperativa d’Ensenyament
desenvolupament
Associació de pares d'alumnes del CEIP
Mengem junts
Sol i Lluna
AMPA Escola Lola Anglada
Educació emocional per a tothom

1803003354
Posició
1i2
3i4
5i6
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Nom entitat
APA del col·legi públic Dolors Almeda
AMPA El Turonet de Sant Quirze del Vallès
AMPA CEIP Garigot
AFA Els Pinetons

Nom projecte
Multiespais educatius plens d’aventures
matemàtiques: comprenc, imagino, faig i
reviso
Projecte Biblioteca escolar. Millora de la
competència
comunicativa
lingüística,
afavorir el gust ..
Pati Lúdic-Sensorial
Accés d'infants amb NEE a espais no
lectius

Associació de mares i pares d'alumnes del
Llegim amb la xarxa
CEIP Nadal
APA del Colegio Público Antoni Brusi de Millorar l'habilitat lectora ens ajudarà a
Barcelona
millorar també altres competències
La importància de l'anglès pel futur dels
AMPA CEIP Aqua Alba
nostres infants
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Conversation Assistant for English (Auxiliar
l'Institut d'Educació secundària de Terrassa de Conversa per Anglès)
AMPA Escola de Borredà
Teixim Arrels
APA de l’Institut de batxillerat Mercè Projecte TEA (Taller d'Estudi Assistit) Aula
Rodoreda, de Hospitalet
de Reforç
Dressanes Lab: creació, invenció i
AMPA CEIP Drassanes
aprenentatge
AMPA CEIP Cal Music
Treballem al núvol amb Google Drive
Encomana la vida: proposta per capacitar
AMPA COL·LEGI SANT MIQUEL
alumnes, pares i professors a actuar en cas
d'aturada cardí
AMPA Josep Maria Sagarra
Noves Tecnologies per Tothom
Associació de Mares i Pares d'alumnes del
Col·legi Bon Salvador de Sant Feliu de Taller d'Arqueologia...
Llobregat
AMPA COL·LEGI VIROLAI
EQUINOTERÀPIA
AMPA MARIÀ MANENT
Projectes de Patis
AMPA ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Menjador escolar inclusiu
Associació de Famílies d'Infants de l'Escola Millora de la continuïtat pedagògica i
Entença
d'atenció als infants als espais de ...
APA Institut Vicenç Plantada
Futbol Femení
AMPA Institut Joan Miro
Club Robmakers Cornellà
AMPA DE L'ESCOLA PUBLICA AURO DE
Eduquem les emocions a l'escola i a casa
BARCELONA

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

NIF

Puntuació

G59676106

90

1.994,00 €

1.720,00 €

3.714,00 €

39 i 40

G60006913

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

41 i 42

G62980958

65

1.325,00 €

90,00 €

1.415,00 €

43 i 44

G64308554

75

1.662,00 €

1.433,00 €

3.095,00 €

45 i 46

G08852329

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

47 i 48

G08851909

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

49 i 50

G62873914

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

51 i 52

G58783457

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

53 i 54

G59749929

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

55 i 56

G59504613

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

57 i 58

G61238895

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

59 i 60

G63590046

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

61 i 62

G61395976

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

63 i 64

G58459785

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

65 i 66

G59063925

68

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

67 i 68

G61355020
G59534677
G64627938

73
65
68

1.618,00 €
1.440,00 €
1.507,00 €

1.395,00 €
1.242,00 €
1.300,00 €

3.013,00 €
2.682,00 €
2.807,00 €

69 i 70
71 i 72
73 i 74

G66838244

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

75 i 76

G58616558
G08858052

65
80

1.440,00 €
1.773,00 €

1.242,00 €
1.529,00 €

2.682,00 €
3.302,00 €

77 i 78
79 i 80

G60651213

90

1.994,00 €

1.720,00 €

3.714,00 €

81 i 82
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Nom entitat
APA del Colegio Publico de pre-escolar y
EGB "Jovellanos"
AMPA INSTITUT DEL TER
AMPA La Morera
AMPA del Col·legi públic Miquel Bleach de
Barcelona
AMPA C. P. Garcia Lorca
Associació de Pares d'Alumnes Escola
Lavinia de Barcelona

Nom projecte

Ampa de l'Escola José Echegaray

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

Puntuació

Suport Lingüístic

G58826942

66

1.463,00 €

1.245,00 €

2.708,00 €

83 i 84

Activa a l'estiu
Posa un caball a l'escola

G65721920
G61545810

75
65

1.662,00 €
1.440,00 €

0,00 €
1.242,00 €

1.662,00 €
2.682,00 €

85
86 i 87

L'anglès com eina d'inclusió i igualtat

G58953019

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

88 i 89

G58616574

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

90 i 91

G58074857

71

1.579,00 €

1.365,00 €

2.944,00 €

92 i 93

G59524389

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

94 i 95

G59574830

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

96 i 97

G63597215

65

1.440,00 €

445,00 €

1.885,00 €

98 i 99

G63886956

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

100 i 101

G58684796

80

1.773,00 €

990,00 €

2.763,00 €

102 i 103

G08995243

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

104 i 105

G58308040

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

106 i 107

G58004904

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

108 i 109

G58035445

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

110 i 111

G59468314

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

112 i 113

G65118002

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

114 i 115

G08524092

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

116 i 117

G64940018

65

1.440,00 €

805,00 €

2.245,00 €

118 i 119

ANYS 2018-2019 DIVERSITAT
Per una escola Inclusiva: Cap infant fora de
joc!
FAVOREZCAMOS
LAS
APA del Colegio Publico Joaquin Blume de
EXTRAESCOLARES
A
TODO
EL
Sabadell
ALUMNADO
Crear un nou espai d'aprenentatge i estudi i
AMPA Pins del Vallès
incentivar el gust per la lectura
Associació de Mares i parers d'Alumnes de Projecte Tranversal sobre sexualitat i
l'Escola Matagalls
abusos infantils (ASI) a l'Escola Matagalls
ACTIVITAT ROCODROM: espai esportiu
AMPA ESCOLA ITACA
vertical
Associació de Mares i Pares d'alumnes del
AMPA Escola Gironella
CEIP Gironella
Associació de mares i pares d'alumnes de Suport Educatiu a les Activitats Curriculars
l'escola pública l'Era de Dalt
de l'Escola l'Era de Dalt
Tallers de suport a la tasca educativa AMPA ESCOLA ELS PINS
ESTUDI ASSISTIT
APA DEL C.P. PAU VILA DE HOSPITALET PAU VILA EDUCACIO 360
COMP-ART-TEAM
l'escola:
capgirant
Asociacion de padres de alumnos del
espais i temps educatius per a
Colegio La Farigola de Barcelona
l'aprenentatge actiu de cada infant
AMPA EEE CAN VILA
CASAL D'ESTIU 2018 I 2019
AMPA ESCOLA
BRESSOL DEL
CoNEIX la música a l’escola bressol
CAPUTXINS
AMPA CEIP LA SARDANA
Famílies a La Sardana, aprenem jugant
Associació de mares i pares d'alumnes
Laboratori matemàtic
CEIP Premià de Mar (Escola Mar Nova)
AFA escola Dovella
Dovella, una escola lectora
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
DE L'ESCOLA TURO DEL CARGOL

Subvenció
2018

NIF

G58298324

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

120 i 121

PROMOCIÓ DE L'ANGLÈS FORA DE L'AULA

G58500794

66

1.463,00 €

0,00 €

1.463,00 €

122

Soroll, i tu com ho sents?

G58933946

65

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

123
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Nom entitat

Nom projecte

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

Puntuació

G58387648

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

124 i 125

G61361333

65

558,00 €

442,00 €

1.000,00 €

126 i 127

G59474247

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

128 i 129

G08689770

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

1803004655
1i2

Nom projecte

NIF

Puntuació

Viver d'aprenentatge comunitari
Programa UniX - Suport a l'aprenentatge de
la competència matemàtica
La innovació educativa i la mesura de
l'impacte en el reforç educatiu dels centres
socioeducatius

G63173066

Associació de mares i pares d'alumnes de
A Germanes Bertomeu, fem comunitat
l'escola Germanes Bertomeu
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
SC com a vehicle de comunicació entre
D'ALUMNES DE L'ESCOLA TRES PINS
comunitats escolars.
DE BARCELONA
La natura entra a l'escola, el pati que
APA Col·legi Sagrada Família
volem: procés participatiu de disseny del
projecte de transf
Associació de mares i pares d’alumnes del
UNIM HEMISFERIS PER L’ÈXIT
col·legi Josep Monmany



Subvenció
2018

NIF

Sol·licituds estimades d’entitats sense finalitat de lucre:
Nom entitat

Associació educativa integral del Raval
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Institut Pere Tarrés d'educació en
l'esplai
Fundació privada Pere Closa per a la
formació i promoció dels gitanos a
Catalunya
Fundació privada Osona Formació i
Desenvolupament
AFEV
APROAPE - Associació de Professionals
en el Treball de Proximitat amb Població
Vulnerable
Fundació Esclat Marina
Fundació privada Migra-Studium
Associació de Solidaritat i ajuda veïnal
(ASAV)
Associació ANDI-DOWN Sabadell Atenció
a persones amb discapacitat intel·lectual

Siklavipen Savorença (Educació amb
tothom)

85

Subvenció
2018
2.750,00 €

Subvenció
2019
2.224,00 €

Total
subvenció
4.974,00 €

1803003352
Posició
1i2

G61884359

75

2.427,00 €

0,00 €

2.427,00 €

3

R5800395E

65

2.103,00 €

0,00 €

2.103,00 €

4

G61645115

95

3.074,00 €

2.486,00 €

5.560,00 €

5i6

Reprenem el camí! Estratègies per afavorir
el desenvolupament formatiu
enTàndem, mentoria socioeducativa

G62844238

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

7i8

W0016043B

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

9 i 10

TEHARA (demà)

G66785429

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

11 i 12

G66339599

69

2.232,00 €

1.806,00 €

4.038,00 €

13 i 14

G63103006

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

15 i 16

G65876955

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

17 i 18

G60515012

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

19 i 20

Atenció educativa continuada per a
persones joves amb paràlisi cerebral
Projecte educatiu d'infància i famílies SOMHI!
Aula de deures i lleure amb berenar
saludable
SEPAP ESCOLAR (Suport escolar i a
l’autonomia personal)
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NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G61377586

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

21 i 22

G63512412

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

23 i 24

G08531428

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

25 i 26

Servei d’acompanyament i suport en el
procés educatiu dels infants amb TEA

G64177421

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

27 i 28

L'esport per a la integració dels joves

G08440307

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

29 i 30

G62343959

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

31 i 32

G83117374

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

33 i 34

G59342170

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

35 i 36

G58362564

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

37 i 38

G66195942

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

39 i 40

R1700016G

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

41 i 42

G63798813

71

2.297,00 €

1.858,00 €

4.155,00 €

43 i 44

G66084666

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

45 i 46

G63939599

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

47 i 48

R5800698B

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

49 i 50

G64299118

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

51 i 52

G66004870

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

53 i 54

G61037164

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

55 i 56

R0801973l

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

57 i 58

G59322859
G62860796

75
85

2.427,00 €
2.750,00 €

1.963,00 €
2.224,00 €

4.390,00 €
4.974,00 €

59 i 60
61 i 62

Nom entitat
Fundació privada Adana
Fundació privada La salut alta
Associació Escola d'educació especial
Xaloc
Aprenem, associació per a la inclusió de
persones amb trastorns de l'espectre
autista
Associació Pro-disminuïts Psíquics de Sant
Adrià (ASSA)
Fundació privada PRESME
Fundació Secretariado gitano
Associació Cultura Tretze
Fundación Trab-or
Associació Beques JOV
Càritas Diocesana de Girona
Fundació privada Viarany
Associació Anadromes
La llum del nord, associació per la
ciutadania i la cooperació entre pobles
La semilla de trigo
Fundació privada cívica Oreneta del Vallès
Associació Fem Pedagogia per una vida
digna per a tothom
Associació juvenil Grup de joves de Can
Tusell
Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat
Club bàsquet Torelló
Tot Raval, Fundació privada

Nom projecte
Prevenció del fracàs escolar en nens i
joves amb TDAH i altres trastorns de
conducta
ApreniJoc
Les activitats complementàries, una
educació més enllà del currículum

Intervenció per a reforçar les competències
lingüístiques i cognitives
Èxit educatiu de l'alumnat gitano a les aules
Enllaços: accions de suport educatiu per a
infants i joves d'origen immigrant
Llavors de futur
Autoconeixement i creativitat per la
projecció de vida
Servei d'intervenció educativa (SIE)
"Tu pots!" Xarxa d'acompanyament
educatiu
Espai social de fabricació Anadromes
Joves pel futur
"Motivant a estudiar" a nens en situació de
vulnerabilitat social
Periodistes
GPS a un futur millor: orientació per l'èxit
educatiu i la transició a estudis
postobligatoris
Esforç + Reforç
Reforç educatiu per a infants i adolescents
de famílies en situació d'especial
vulnerabilitat social
II Projecte #ValorsClub
Apadrina el teu equipament

Àrea de Presidència
Secretaria General
Nom entitat
Êthos, Associació per a la prevenció i
rehabilitació integral de les dependències
Lotus Blau Fundació Privada
Fundació privada Arani
Federació d'associacions de veïns de
Manresa
Associació Escola-Entorn, Educant en
Societat
DESOS Opció Solidaria
DRECERA SCCL
Associació centre d'esplai Grup recreatiu,
educatiu, social, cultural i alternatiu
(GRESCA)
Associació Xarxa de cases de la música
popular de Catalunya

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G64386048

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

63 i 64

G62648555

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

65 i 66

G08704108

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

67 i 68

G58816273

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

69 i 70

G66912866

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

71 i 72

G62627294

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

73 i 74

F08954059

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

75 i 76

El camí comença a casa

G61125449

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

77 i 78

La Clika del Rusc

G64314487

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

79 i 80

G66957424

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

81 i 82

G59444281

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

83 i 84

G59986299

71

2.297,00 €

1.858,00 €

4.155,00 €

85 i 86

G67063206

85

2.294,00 €

1.706,00 €

4.000,00 €

87 i 88

Nom projecte
Programa Aixeca't "Salut i reeducació per a
joves"
Lleure i deures
Activitats de suport a l'èxit educatiu a
l'Escola Sinai: l'esport
Xarxa de biblioteques veïnals de Manresa
Portal Activitum: Detecció i incorporació de
propostes educatives a temps complet
El dret a l'alimentació al Sud i al Nord:
Consciència global i transformació local
Tallers per a l'èxit escolar a escoles i
instituts

LOTUS. Plantant llavors per a una societat
més conscient
Associació Iniciatives SocioculturalsTallers de reforç escolar al centre educatiu
Centre d'Esplai Guadalhorce (INSOC-CEG) Can Jofresa i escola Pau Vila de Terrassa
Atenció Integral a infants amb greus
NEXE, FUNDACIO PRIVADA
discapacitats del Baix Llobregat
Tàndem INS Rubió i Ors amb Fundació
Fundació Contorno Urbano
Contorno Urbano
E.I. L'Eina SCCL
La Llavor, Espai d'Aprenentatge
Fund. Priv. Marianao (Casal Infantil i
Projecte Èxit
Juvenil de Marianao)
CALA. Català i lleure adolescents
Associació sociocultural La Formiga
nouvinguts
Reforç educatiu en el marc de l'Escola de
Fundació Privada Catalana COMTAL
Segona Oportunitat
Casal dels Infants del Raval
Casal d'infants per l'acció social als barris
Projecte Rossinyol de mentoria en el lleure
Fundació privada Servei solidari per a la
per millorar els itineraris formatius de
inclusió social
l’estudiant
Associació Aula Aura

F64422207

65

1.655,00 €

1.345,00 €

3.000,00 €

89 i 90

G61740627

95

3.074,00 €

2.486,00 €

5.560,00 €

91 i 92

G62219738

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

93 i 94

G61779088

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

95 i 96

G08828998

85

2.750,00 €

0,00 €

2.750,00 €

97

G64251192

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

98 i 99
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NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G65162562

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

100 i 101

G58514258

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

102 i 103

G65400608

89

2.880,00 €

0,00 €

2.880,00 €

104

G63705578
R0800885F

95
78

3.074,00 €
2.524,00 €

0,00 €
2.041,00 €

3.074,00 €
4.565,00 €

105
106 i 107

G61672382

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

108 i 109

G63519417
G64918998

65
65

2.103,00 €
2.103,00 €

1.701,00 €
1.701,00 €

3.804,00 €
3.804,00 €

110 i 111
162 i 163

G65472011

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

112 i 113

G67077883
G61679049

78
78

950,00 €
2.524,00 €

750,00 €
2.041,00 €

1.700,00 €
4.565,00 €

114 i 115
116 i 117

G64615206

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

118 i 119

G63450191

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

120 i 121

G66161944

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

122 i 123

G65009284

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

124 i 125

G62356159

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

126 i 127

Casal en família

G64147184

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

128 i 129

Actuacions educatives d'èxit a l'espai
socioeducatiu Llefià

F61969093

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

130 i 131

Aprenem compartint. Som plurilingües

G58186180

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

132 i 133

Programa Kids 4.0
Funciona

G08287963
G08444671

65
78

2.103,00 €
2.524,00 €

1.701,00 €
2.041,00 €

3.804,00 €
4.565,00 €

134 i 135
136 i 137

Projecte Viladomat

G60864931

77

2.489,00 €

2.015,00 €

4.504,00 €

138 i 139

Nom entitat
Asociación cultural el Parlante
Club d'escacs de Badia del Vallès
Associació educativa i cultural FORMES
Fundació privada El Llindar
Salesians Sant Jordi
Fundació Privada Maria Auxiliadora
Fundació Privada Pare Manel
Fundació Privada La Vinya, d'acció social
OBERTAMENT, Assoc. catalana lluita
estigma salut mental
Associació Ela-Ela Teatre
Fundació Escolta Josep Carol
REIR Recursos educatius per la infància en
risc
Associació Veïns del món
Associació El Roure acompanyament de
referència per a adolescents i joves
Associació per promoure i crear un museu
de matemàtiques a Catalunya (MMACA)
Fundació Main
Fundació Institut de Reinserció Social
(IRES)
Fundació privada ISOM
Secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta
SECARTYS
Fundació AMPANS
Fundació privada Estudis musicals de
Manlleu

Nom projecte
Sincronitza't. Espai de co-creació per a la
vinculació i apoderament de joves
nouvinguts
Escacs a l'escola
La Troca comença a caminar. Prova pilot i
consolidació del projecte
Transitar a la formació professional 2018
Aula d'estudi: suport al procés escolar
Acompanyament Socioeducatiu Centro
Amigos
Obrador d'Arts i Oficis Digitals de 9 Barris
A-ESO (Acompanyament a l'ESO)
What's up! Com vas de salut mental?
Intervencions educatives i preventives en
relació a salut mental
Teatre per totes bandes
Aprenent a transformar(-nos)!
Projecte integral d'educació emocional i
reforç escolar
Ajudem a transformar famílies, lluitant
contra la pobresa i l'exclusió social
Acció Rial
Transferim l’experiència del MMACA a
l’escola
Assessorament, orientació i
acompanyament socioeducatiu dels
alumnes amb dificultats
d’aprenentatge
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Nom entitat
Associació Casal Claret de Vic
Associació Eix Social
Associació "in via"
G60652658 Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
Taller d'Art, cultura i creació
Eines per tothom
Fundació Carles Blanch
Centre de Promoció Social Francesc Palau
Associació Educativa ITACA
Fundació privada IDEA
Martinet solidari

Nom projecte
Escola de la Pau: infants, adolescents i
joves
Èxit escolar
Ubuntu per l'Educació
Construïm una ciutat educadora des dels
Instituts
Trànsit 2018
Tallers SentX100 Desenvolupament social,
emocional i educatiu infants i llurs
Campanya sensibilització per a la promoció
de l'escolarització a Badalona Sud
Troba la teva fórmula
Xarxa 0-6: Compromís col·lectiu en la cura
dels infants
Pigall : junts cap a l'èxit escolar
Cultura base.edu

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G61747069

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

140 i 141

G66731910
G64980501

75
66

2.427,00 €
2.135,00 €

1.963,00 €
1.727,00 €

4.390,00 €
3.862,00 €

142 i 143
144 i 145

G60652658

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

146 i 147

G65643405

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

148 i 149

G66236654

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

150 i 151

G61391850

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

152 i 153

G61183216

75

2.365,00 €

1.785,00 €

4.150,00 €

154 i 155

G58012113

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

156 i 157

G62670187
G62494984

85
70

2.750,00 €
2.265,00 €

2.224,00 €
1.070,00 €

4.974,00 €
3.335,00 €

158 i 159
160 i 161
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 Sol·licituds desestimades atesa la menor valoració d’associacions de mares i pares
d’alumnes:
Nom entitat
Nom projecte
AMPA IES GALLECS
Activitat a la Escola
AMPA ESCOLA SANTA MARIA DE
Volem una escola cardio protegida
CERVELLÓ
Projecte de les activitats de l'Ampa
AMPA Escola Els Llorers
de l'Escola Els Llorers
Escola de pares: Curs de gestió
AFA Poblenou
d'emocions i comunicació no violenta
Atenció psicopedagògica i logopèdica
AMPA Purificació Salas
a alumnes ...
A l'Institut Pere Calders ens
AMPA de l'Institut Pere Calders
desenvolupem emocionalment
AMPA Escola Dolors Marti i Badia
ACOLLIDA MATINAL
Famílies, participació e innovació
AMPA CES SALESIANS SANT
pedagògica: Formació, reptes i
VICENÇ
aplicació
L'Hort com a fil motivador per
AMPA ESCOLA PALAU
l’adquisició
de
competències
bàsiques
AMPA ESCOLA BRESSOL CAN El patí de l' escola: un espai educatiu
CARALLEU
i obert a les famílies de l' escola.
AMPA JUNGFRAU
Fora embolics!
Apa de l'Escola Publica Pompeu
Servei regular de biblioteca
Fabra de Manlleu
Projecte d'integració de nens i nenes
AMPA Escola Taula Rodona
amb dificultats cognitives severes
Assessorament i intervenció psicoAMPA IES MANOLO HUGUÉ
educativa a famílies i alumnes sòcies
AMPA IN
AMPA Folch i Torres
Jugar a ser tu mitjançant l'Artterapia

NIF
G60185501

Puntuació
23

G08579997

28

G08945099

41

G08851727

40

G58737834

61

G61112306

45

G65322653

28

G62642814

43

G62465729

41

G65694630

23

G58038076

51

G58138744

51

G63893374

55

G59628305

60

G59144022

60

 Sol·licituds desestimades atesa la menor valoració d’entitats sense finalitat de lucre:
Nom entitat
Associació Comissió de Formació de
la Coordinadora de la Llengua de
Barcelona (ACOF)
Associació Astronòmica Sant CugatValldoreix (AASCV)
Missioneres germanes de Betània Escola Betània
Club esportiu Les Panteres Grogues
Associació PREAD Prevenció de
l'ansietat i la depressió
Associació Bit Lab Cultural
Associació Maresmon
Alternativa 3. Fills del cafè
Associació Escola de música Els Pins
Associació ALBA
Fundació Paideia
Associació La general prismàtica

NIF

Puntuació

Formació de la nova ciutadania:
llengua, cultura i participació

Nom projecte

G66909524

18

Itinerari personalitzat d'aprenentatge

G65088528

21

Les fades

R0800190A

23

G62476882

28

G66766395

31

G66942319
G65089179
G60594991

31
31
33

G67075036

36

G58377839

41

G65334930
G66752676

43
43

Natació sincronitzada mixta per a
infants a club esportiu LGTBI
Prevenció del fracàs escolar,
col·lectius en risc
MusicAula - Missió Kenia
Som colors per igual
Aprèn comerç just amb la música
Foment de la música com a eina per
a la cohesió educativa
Suport escolar en dependència a
substàncies i/o conductes
desadaptatives
Temps lleure per tothom
Ciberíada

Àrea de Presidència
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Nom entitat
Amics del Moviment Quart Món
Catalunya
Fundació privada del Maresme pro
persones amb disminució psíquica
Associació Arrissalah
Fundació privada Ared
Associació de disminuïts físics
d'Osona ADFO
Associació Tantàgora Serveis
Culturals
Fundació Escola Mowgli
FEMAREC, S.C.C.L.
Associació L'Estel - Associació pro
persones en risc d'exclusió social
+ Educació SCCL
Associació TEA Vallès Occidental
ASPROSEAT, Associació promotora
de serveis especials i atencions
terapèutiques
Associació Si Dona. Servei Integral a
la dona
Associació per a la reeducació
auditiva dels nens sords de Manresa
ARANS-Manresa
Coordinadora d'entitats pro persones
amb discapacitat Les Corts
Assoc Joves per a la Igualtat i la
Solidaritat, joves com tu
Delta col·lectiu de professionals del
desenvolupament Infantil SCCL
Fundació Friends-Fundación Privada
Fundación privada Soñar Despierto
Associació de Sant Tomàs propersones amb retard mental d'Osona
– PARMO
Associació Mediam
Associació juvenil Barnabitas
ARA Associació de serveis i formació
socioeducativa
Fundació Privada Catalana per a la
Paràlisi Cerebral (FCPC)
Associació de Musicoteràpia i
Psicoteràpies
ACTUA SCCL
Associació Tapís

Nom projecte

NIF

Puntuació

G61695052

43

G60703303

43

G65663841

43

G62728183

45

Somriures que transformen

G58208067

46

Escola literària

G59809665

46

LET`S PLUG!
Aprèn mes espai de millora
d'habilitats d'aprenentatge
Pla estratègic 2018: FEM VOLAR
L'ESTEL
Universitat del temps lliure
Suport educatiu a infants amb TEA

G08930323

48

F59197996

48

G65858169

48

F67197368
G65064727

53
53

Deixa't cuidar

G08692410

55

Minerva Project

G67168013

56

Programa de tractament logopèdic i
psicopedagògic del TDAH

G08350175

58

Activitats complementàries a la
teràpia ocupacional

V62858279

58

Transitant emocions

G60591310

58

Espai d'adults: La Rina
Servei de suport i acompanyament
als agents implicats en la tasca
educativa d’infants
Èxit
Programa de retorn al sistema
educatiu i la consolidació d’itineraris
formatius adreçat a joves

Aula d'atenció especialitzada per a
infants amb greu discapacitat a
l'Escola bressol La Saleta
EDUCAFRIENDS, suport
psicoeducatiu a persones afectades
de trastorn de l'espectre autista (TEA)
Prevenció i atenció socioeducativa
per infants i adolescents en situació
de risc

F61800843

58

G63728380

60

G64555204

60

Projecte FET- Fem una escola per a
tots (II)

G08491029

60

Diàleg a l'aula 2
Projecte esportiu

G66293721
G60946423

61
61

EDUCACTIVA

G64571268

61

Iguals a l'escola-Iguals a la feina

G61482659

61

G66125618

63

F61826053

63

G08974917

63

Projecte de suport i acompanyament
educatiu per alumnes amb nese
Punt Verd
Itineraris formatius d'acompanyament
a joves en risc d'exclusió 2018 - 2019
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 Sol·licituds desestimades per no complir amb els requisits de la convocatòria o per
desistiment, d’associacions de mares i pares d’alumnes:
Nom entitat
AMPA
ESCOLA
FONTETES

Nom projecte
LES

NIF

Font d'imaginació

G08527079

AFA ESCOLA NEN JESUS DE Projecte de robòtica pels
G65334633
PRAGA DE BADALONA
anys 2018 i 2019

Ampa La Cabana

Biblioteca a La Cabana

G65392854

AMPA IES MATADEPERA

FIVE
DANCE
DANCE: VOYAGE

G61201083

Asoc Alumnos y padres
alumnos escuela Municipal
Musica Can Roig i Torres de St
Coloma

STAGE MUSICAL a Can
Roig i Torres: APRENEN,
G58496720
COMPARTIM, GAUDIM,
CREIXEM

TO

AMPA Esc. Mare de Déu de
Auxiliar de conversa en
Montserrat de Castellví de
G58938846
llengua anglesa
Rosanes
AMPA Escola Municipal de
Música de Sant Vicenç de SONAVILA
Castellet
AFA
de
Verdaguer
Llobregat

G62174552

LES
NOVES
l'escola
Jacint
TECNOLOGIES
del
Prat
de
G63085732
ARRIBEN
A
TOT
L'ALUMNAT

Associació de Mares i Pares
La fàbrica del progrés
d'Alumnes del CEIP Progrés
AMPA CEIP Eulalia Bota

Foment
l'Ampa

Activitats

APA
DEL
COLEGIO
VALORem-nos
LLIBERTAT DE BADALONA

G62440227
de

G63629067
G08853772

Activitats
extraescolars
APA del C. P. DIVI de Mollet
(escacs, llegua anglesa i G58225632
del Vallès
reforç escolar)

Observacions Valoracions Tècniques

No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

AMPA ESCOLA BELLATERRA

Biblioescoleta.
Comunitat llegit

Fem

AMPA Mare Nostrum

Famílies x l'Èxit Escolar

AMPA INSS Maria de Bell-lloc

Serveis Educatius per
alumnes de secundaria G63445670
obligatòria de l'institut

AMPA CEIP MURA

CO-EDUCANT,
COMPROMÍS
COMPARTIT

UN

AMPA del col·legi Sant Gabriel
Adquisició impressora 3D
de Viladecans
Associació
d'Alumnes
Viladomay

de
de

G08851552

G64067952

G08910549

Famílies
Fem in Club de tenis
l’institut
G66600545
Taula
Estudi Assistit - Make a
G64998420
clip - Teatttttre en Català

AMPA IES Estela Ibèrica

Asociacion nuestra
Rocaprevera

G58796640

señora Autoconeixement i gestió
G08489742
del conflicte

AMPA Molí de Finestrelles

AMPA Ins. Doctor Puigvert
AMPA de l'Escola Lola Anglada
AMPA Escola Renaixença

Viu el molí de Finestrelles G08644346
Comunicació No Violenta
amb suport de eines G58302852
artístiques
Smart Classroom Project
Repensem
l'espai G58245291
educatiu
A la nostra Escola cap
G64262827
nen i nena sense sortides

Associació de pares d'alumnes Transformació
de l'escola Llebetx d'Adarró de pedagògica a l'Escola G58712449
Vilanova i la Geltrú
Llebetx
Transformar els patis de
AMPA
Escola
Bressol
l'escola en espais de jocs G65272882
Municipal la Rosa dels Vents
educatius
AMPA ESCOLA L'ARJAU

L'hort escolar, una eina
G59388215
educativa

Observacions Valoracions Tècniques

El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena).
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

Un món de paraules
APA del Colegio Publico Sant
inclusiu a l'escola. Servei G08853244
Jordi de Montmeló
de logopèdia

AMPA IES Pallejà

FES-TE UN LLOC

AMPA Institut Aiguaviva

Apropament a la Cultura
G65736407
Japonesa

AMPA Escola Municipal
Dansa Somnis

de

G60834827

----

J64415763

AMPA DE CAN PARERA DE Tallers per famílies en
G58181165
MONTORNÈS DEL VALLÈS
Educació Emocional
AMPA Cervola Blanca

----

G58566480

AULA D'ACOLLIDA

G58616558

APA
INSTITUT
PLANTADA

VICENÇ

APA
INSTITUT
PLANTADA

VICENÇ TALLER DE BATUCADA
G58616558
/PERCUSSIÓ

ASSOCIACIÓ DE MARES I
PROJECTE
PARES D'ALUMNES CEIP
ECOLÒGIC
CAN BASORA
AFA Soler de Vilardell

HORT

G63566574

El nostre pati. Projecte
d'intervenció comunitària G64305261
a l'espai del pati

AMPA CEIP Quatre Vents de
Teatre a l'escola
Manlleu

G63650865

APA Institut Vicenç Plantada

G58616558

TALLER DE RUA

AMPA del col·legi Sant Gabriel Adquisició
de Viladecans
didàctic

de

material

G08910549

Asociación de Padres de
CAP ALUMNE SENSE
Alumnos del Colegio Publico
G58211277
ACCÉS A LA CULTURA
Juan Solans de Granollers
AMPA IES Granollers

Auxiliar de conversa en
G66629452
llengua anglesa

Observacions Valoracions Tècniques

El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
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 Sol·licituds desestimades per no complir amb els requisits de la convocatòria o per
desistiment, d’entitats sense finalitat de lucre:
Nom entitat

Nom projecte

NIF

Associació Xarxa de cases de la
música popular de Catalunya

Rock'in

G64314487

Jardí d'infants Estel Blau SLL

Teixint vincles

B61995841

Associació Growing

L'educació a l'abast de
tothom

G66849217

Escola parroquial Anunciata

Immersió lingüística en
anglès 0-6 anys i cicle
inicial

R0800234G

Associació 'Ucraïnesos a
Catalunya "Txervona Kalyna"

MOVA: Ensenyament
de la llengua, la cultura
i la història ucraïneses

G64534738

Liberi, espai infantil i familiar SCP

Constitució i
manteniment Espai
Liberi

J67233221

Escola Joan Solans

Vallesbot, robòtica
aprop

Q5856059J

Escola Joan Solans

Lecxit per l'èxit lector

Q5856059J

Educació musical cooperativaEdumusic.coop SCCL

Músics a prop

F66789884

Associació de familiars de malalts Eines d'aprenentatge
mentals d'Osona
escolar i salut mental

G60789666

Associació educativa Can Palet

CanPa jove

G65050957

Federació catalana d'escacs

Jornada d'escacs
escolar

G08665945

Associació de Barcelona per a
l'estudi i l'aprenentatge de les
matemàtiques

Formació continuada
en didàctica de les
matemàtiques

G61420089

Associació Simfònic

Festival Simfònic

G65491920

Observacions Valoracions Tècniques
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Sol·licitud desistida per part del
sol·licitant.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. El cost total de les activitats i
projectes a desenvolupar l’any 2018 és inferior
al 55% del cost total de les activitats i projectes
a desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. El cost total de les activitats i
projectes a desenvolupar l’any 2018 és inferior
al 55% del cost total de les activitats i projectes
a desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Sol·licitud desistida per part del
sol·licitant.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment.
Es plantegen actuacions o
actes puntuals com exposicions, congressos,
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o
investigacions (Base Segona).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. No s’ajusta a l’objecte ni a la
finalitat de les subvencions (Base Segona).
Formació de formadors.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment.
Es plantegen actuacions o
actes puntuals com exposicions, congressos,
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o
investigacions (Base Segona).
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Nom entitat

Nom projecte

El Puig, SCCL

Manresa, Associació de Veïns de
la Sagrada Família

NIF

Espais i Laboratoris

F08306367

Curs de telefonia mòbil
i xarxes socials

G08930323

Observacions Valoracions Tècniques
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment.
La naturalesa de l’actuació i
el pressupost d’activitats no és compatible amb
la despesa subvencionable en el marc
d’aquesta convocatòria (Base Setzena).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment.
L’import de sol·licitud o de
subvenció és inferior a 1.000EUR (Base
Onzena).

Novè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a la subvenció
concedida a l’Associació de mares i pares d’alumnes del col·legi Josep Monmany, per
un import de TRES MIL TRES-CENTS DOS EUROS (3.302,00 €) a càrrec de
l’aplicació pressupostària i per les quanties i anualitats següents:
 Mil set-cents setanta-tres euros (1.773,00 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018, i
 Mil cinc-cents vint-i-nou euros (1.529,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Desè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Onzè. COMUNICAR la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Dotzè. NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Xarxa de Cases de la Música
Popular de Catalunya, l’AMPA IES Manolo Hugué, l’AMPA Folch i Torres, l’AMPA IES
Joan Miró, l’AMPA INSS Maria de Bell-lloc i l’Associació de mares i pares d'alumnes
del col·legi Josep Monmany.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la
Diputació de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) integrats a la Xarxa CIRCE. (exp. núm. 2018/0014653).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Hechos

Fets

1. La Administración General del
Estado, a través de la Dirección
General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa (en lo
sucesivo DGIPYME), dependiente
de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, integrada en el
Ministerio de Industria Comercio y
Turismo, tiene encomendada, entre
otras funciones, la ejecución y
seguimiento de las políticas del
Gobierno orientadas a facilitar la
creación de empresas, gestión del
Centro de Información y Red de
Creación de Empresas (CIRCE)
regulado por el Real Decreto
682/2003, de 7 de junio, y el
asesoramiento
a
los
emprendedores y a pequeñas y
medianas empresas.

1. L’Administració General de l’Estat, a
través de la Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa (en endavant DGIPYME),
depenent de la Secretaria General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, integrada en el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, té
encomanada entre d’altres funcions,
l’execució i seguiment de les
polítiques del Govern orientades a
facilitar la creació d’empreses, la
gestió del Centre d’Informació i
Xarxa de Creació d’Empreses
(CIRCE) regulat pel Reial Decret
682/2003, de 7 de juny, i
l’assessorament als emprenedors i a
petites i mitjanes empreses.

2. Con el objetivo de agilizar al
máximo los trámites administrativos
necesarios para la constitución y
puesta en marcha de las empresas,
se prevé la posible realización de
los mismos por medio de técnicas
electrónicas,
informáticas
y
telemáticas. En este sentido, se han
venido desarrollando una serie de
medidas para impulsar y facilitar la
creación de empresas, entre otras,
el desarrollo del Centro de
Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE), el Documento
Único Electrónico (DUE) y la red de
Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE).

2. Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim els
tràmits administratius necessaris per
la constitució i posada en marxa de
les empreses, se’n preveu la
possible
realització
mitjançant
tècniques
electròniques,
informàtiques i telemàtiques. En
aquest
sentit,
s’han
anat
desenvolupant una sèrie de mesures
per a impulsar i facilitar la creació
d’empreses,
entre d’altres,
el
desenvolupament
del
Centre
d’Informació i Xarxa de Creació
d’Empreses (CIRCE), el Document
Únic Electrònic (DUE) i la xarxa de
Punts d’ Atenció a l’Emprenedor
(PAE).

3. El Documento Único Electrónico
(DUE) se define como un
documento que, con carácter

3. El Document Únic Electrònic (DUE)
es defineix com un document que,
amb caràcter integrador, conté tota
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integrador,
contiene
toda
la
información necesaria para la
realización de los trámites de
constitución de las sociedades de
responsabilidad limitada y para el
cumplimiento de las obligaciones en
materia tributaria y de Seguridad
Social inherentes al inicio de la
actividad
de
empresarios
individuales
y
sociedades
mercantiles.
Se
prevé
que
reglamentariamente se establezcan
las especificaciones y condiciones
para el empleo del Documento
Único Electrónico (DUE) para la
constitución de cualquier forma
societaria.

la informació necessària per a la
realització dels tràmits de constitució
de les societats de responsabilitat
limitada i per al compliment de les
obligacions en matèria tributària i de
Seguretat Social inherents a l’inici de
l’activitat d’empresaris individuals i
societats mercantils. Es preveu que
reglamentàriament s’estableixin les
especificacions i condicions per a la
utilització
del
Document
Únic
Electrònic (DUE) per a la constitució
de qualsevol forma societària.

4. Los Puntos de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAIT),
pasaron a ser Puntos de Atención
al Emprendedor (PAE), en virtud de
la disposición adicional 2ª de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

4. Els Punts d’Assessorament i Inici de
Tramitació (PAIT), van passar a ser
Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE), en virtut de la disposició
addicional 2a de la Llei 14/2013, de
27 de setembre, de suport als
emprenedors
i
la
seva
internacionalització.

5. Los Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE) se definen
como oficinas pertenecientes a
organismos públicos y privados, así
como
puntos
virtuales
de
información y tramitación telemática
de solicitudes, que se encargarán
de facilitar la creación de nuevas
empresas, el inicio efectivo de su
actividad y su desarrollo, a través
de la prestación de servicios de
información,
tramitación
de
documentación,
asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación
empresarial.
Los
Puntos
de
Atención al Emprendedor (PAE)
utilizarán el sistema de tramitación
telemática
del
Centro
de

5. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) es de-fineixen com oficines
pertanyents a organismes públics i
privats, així com punts virtuals
d’informació i tramitació telemàtica
de sol·licituds, que s’encarregaran
de facilitar la creació de noves
empreses, l’inici efectiu de la seva
activitat i el seu desenvolupament, a
través de la prestació de serveis
d’informació,
tramitació
de
documentació,
assessorament,
formació i suport al finançament
empresarial. Els Punts d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE) utilitzaran el
sistema de tramitació telemàtica del
Centre d’Informació i Xarxa de
Creació d’Empreses (CIRCE). En
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Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE). En ellos se
deberá iniciar la tramitación del
Documento
Único
Electrónico
(DUE).

aquests s’haurà d’iniciar la tramitació
del Document Únic Electrònic (DUE).

Los PAE podrán encargarse de la
realización
de
los
trámites
administrativos necesarios para el
cese de actividad de empresarios
individuales y para la extinción y
cese de la actividad de sociedades
mercantiles.

Els PAE podran encarregar-se de la
realització dels tràmits administratius
necessaris
per
al
cessament
d’activitat d’empre-saris individuals i
per a l’extinció i cessament de
l’activitat de societats mercantils.

Además,
los
PAE
podrán
encargarse de algunos trámites
administrativos
asociados
al
desarrollo de la actividad, incluidas
la solicitud de autorizaciones y la
presentación de comunicaciones y
declaraciones responsables para la
apertura
de
nuevos
establecimientos o instalaciones.

A més, els PAE podran encarregarse d’alguns tràmits administratius
associats al desenvolupament de
l’activitat, incloses la sol·licitud
d’autoritzacions i la presentació de
comunicacions
i
declaracions
responsables per a l’apertura de
nous establiments o instal·lacions.

6. La
Diputación
provincial
de
Barcelona es una entidad local que
presta apoyo técnico, económico y
tecnológico a los ayuntamientos de
los 311 municipios de la provincia
de Barcelona para que puedan
prestar servicios locales de calidad
de forma más homogénea en todo
el territorio. Ofrece asesoramiento y
asistencia para la prestación de los
servicios municipales y realiza
funciones intermedias entre los
municipios y la administración del
Estado, lo que la convierte en
colaboradora
idónea
para
promocionar y promover entre los
entes locales de la provincia de
Barcelona la implantación de
Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE) integrados en la Red de
Creación de Empresas (CIRCE), de

6. La Diputació provincial de Barcelona
és una entitat local que dona suport
tècnic, econòmic i tecnològic als
ajuntaments dels 311 municipis de la
província de Barcelona per a que
puguin prestar serveis locals de
qualitat de forma més homogènia en
tot el territori. Ofereix assessorament
i assistència per a la prestació dels
serveis municipals i realitza funcions
intermèdies entre els municipis i
l’administració de l’Estat, la qual
cosa la converteix en col·laboradora
idònia per a promocionar i promoure
entre els ens locals de la província
de Barcelona la implantació de Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)
integrats a la Xarxa de Creació d’
Empresas (CIRCE), de conformitat
amb el que s’estableix a la disposició
addicional tercera del Reial Decret
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conformidad con lo establecido en
la Disposición adicional tercera del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por la que se aprueba el
texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, y la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su
internacionalización por la que se
regulan los Puntos de Atención al
Emprendedor.

Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per
la qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Societats de Capital, i la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva
internacionalització, mitjançant la
qual es regulen els Punts d’Atenció a
l’Emprenedor

7. En el año 2013 ya se aprobó un
convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (Dirección
General de la Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa) y la
Diputación de Barcelona para el
establecimiento de Puntos de
Asesoramiento
e
Inicio
de
tramitación (PAIT) integrados en la
red CIRCE, con un plazo de
duración de dos años prorrogables
automática y tácitamente por
periodos iguales.

7. L’any 2013 ja es va aprovar un
conveni de col·laboració entre
l’Administració General de l’Estat, a
través del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme (Direcció General
de la Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa) i la Diputació de Barcelona
per a l’establiment de Punts
d’Assessorament i Inici de Tramitació
(PAIT) integrats a la xarxa CIRCE,
amb un termini de durada de dos
anys prorrogables automàtica i
tàcitament per períodes iguals.

Desde su entrada en vigor, el citado
convenio ha tenido una aceptación
satisfactoria, siendo actualmente 41
los entes locales que se han
adherido al mismo mediante la
firma de las correspondientes
adendas.

Des de la seva entrada en vigor,
l’esmentat conveni ha tingut una
acceptació
satisfactòria,
sent
actualment 41 els ens locals que
s’han adherit al mateix mitjançant la
signatura de les corresponents
addendes.

La entrada en vigor de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector
Público ha comportado cambios en
el
régimen
jurídico
de
los
convenios, por lo que se hace
necesario suscribir un nuevo
convenio que se adapte a lo
establecido en la citada ley y a la

L’entrada en vigor de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic ha comportat canvis en
el règim jurídic dels convenis per la
qual cosa es fa necessari subscriure
un nou conveni que s’adapti a allò
que estableix l’esmentada llei i a la
normativa vigent, per a poder
continuar incentivant l’establiment de
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normativa vigente, para poder
continuar
incentivando
el
establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor (PAE) en
los entes locales de la provincia de
Barcelona.

Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) en els ens locals de la
província de Barcelona.

Es por todo lo expuesto que el Servicio
de Tejido Productivo del Área de
Desarrollo Económico Local propone
la aprobación del convenio de
colaboración entre la Administración
General de Estado, a través del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
(Dirección
General
de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa) y la Diputación Provincial de
Barcelona para establecer las bases
para el establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor (PAE) en los
entes locales de la provincia de
Barcelona.

És per tot l’exposat que el Servei de
Teixit
Productiu
de
l’Àrea
de
Desenvolupament
Econòmic
Local
proposa l’aprovació del conveni de
col·laboració
entre
l’Administració
General de l’Estat, a través del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció
General d’Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa) i la Diputació
Provincial de Barcelona per a establir
les bases per a l’establiment de Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) als ens
locals de la província de Barcelona.

Se ha elaborado la memoria
justificativa prevista en el artículo 50.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del sector público, la
cual se incorpora al expediente.

S’ha elaborat la memòria justificativa
prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’ octubre, de Règim
jurídic del sector públic, la qual
s’incorpora a l’expedient.

Fundamentos jurídicos

Fonaments jurídics

1. Según lo que disponen los
artículos 36 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases
del régimen local, y el artículo 91
del Decreto legislativo 2/2003, de
28 de abril, por el cual se aprueba
el Texto refundido de la Ley
municipal y de régimen local de
Cataluña, se atribuyen a las
diputaciones las competencias en
relación con la asistencia y
cooperación jurídica, económica y
técnica a los municipios; de

1. Segons el que disposen els articles
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim
local, i l’article 91 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de
Catalunya, s’atribueixen a les
diputacions les competències en
relació a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als
municipis; de cooperació en el
foment
del
desenvolupament
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cooperación en el fomento del
desarrollo económico y social y en
la planificación en su territorio.

econòmic i social i en la planificació
al seu territori.

2. El régimen jurídico del convenio de
colaboración se establece, con
carácter general, en los artículos
47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del
sector público, los artículos 108 a
112 de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento
de
las
administraciones
públicas
de
Cataluña, y los artículos 303 a 311
del
Reglamento
de
obras,
actividades y servicios de los entes
locales de Cataluña, aprobado por
el Decreto 179/1995, de 13 de
junio.

2. El règim jurídic del conveni de
col·laboració
s’estableix,
amb
caràcter general, als articles 47 a 53
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, els
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles
303 a 311 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

3. El Real Decreto 682/2003, de 7 de
junio, por el que se regula el
Centro de Información y Red de
Creación de Empresas (CIRCE),
concebido como una red de
Puntos
de
Atención
al
Emprendedor (PAE), así como el
Documento Único Electrónico
(DUE).

3. El Reial Decret 682/2003, de 7 de
juny, pel qual es regula el Centre
d’Informació i Xarxa de Creació
d’Empreses (CIRCE), concebut com
una xarxa de Punts d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE), així com el
Document Únic Electrònic (DUE).

4. La disposición adicional tercera del
Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital,
regula el Documento Único
Electrónico (DUE) y los Puntos de
Asesoramiento
e
Inicio
de
Tramitación (PAIT), los cuales, en
virtud de la disposición adicional 2ª
de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los
emprendedores
y
su
internacionalización, pasaron a ser

4. La disposició addicional tercera del
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de
Capital, regula el Document Únic
Electrònic (DUE) i els Punts
d’Assessorament i Inici de Tramitació
(PAIT), els quals, en virtut de la
disposició addicional 2a de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de
suport als em-prenedors i la seva
internacionalització, van passar a ser
Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE).
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Puntos
de
Atención
Emprendedor (PAE).

al

5. Los artículos 13 y 17 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, por los que se
regulan los Puntos de Atención al
Emprendedor, así como los
trámites asociados al inicio y
ejercicio de la actividad de
empresarios
individuales
y
sociedades. El artículo 22 de la
misma ley regula los servicios de
los Puntos de Atención al
Emprendedor con ocasión del
cese de la actividad.

5. Els articles 13 i 17 de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als
emprenedors
i
la
seva
internacionalització, pels quals es
regulen els Punts d’Atenció a
l’Emprenedor, així como els tràmits
associats a l’inici i exercici de
l’activitat d’empresaris individuals i
societats. L’article 22 de la mateixa
llei regula els serveis dels Punts
d’Atenció a l’Emprenedor amb ocasió
del cessament de l’activitat.

6. La adopción de estos acuerdos es
competencia de la Junta de
Gobierno, en virtud de lo que
dispone el apartado 3.4.j.1) del
Texto Refundido 1/2018, sobre
nombramientos y delegaciones de
competencias y atribuciones de los
órganos de la Diputación de
Barcelona, diferentes del Pleno,
aprobada por Decreto de la
Presidencia (ref. reg. 7048/18) de
9 de julio de 2018, (BOPB de 11
julio de 2018).

6. L’adopció d’aquests acords és
competència de la Junta de Govern,
en virtut del que disposa l’apartat
3.4.j.1) de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments
i
delegació
de
competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència (ref. reg.
7048/18) de 9 de juliol de 2018,
(BOPB d’11 de juliol de 2018).

7. La Presidencia de la Diputación de
Barcelona delegó el ejercicio de la
competencia
para
firmar
el
convenio objeto de esta resolución
en
las
Vice-presidencias
y
Presidencias Delegadas del Área,
en virtud de lo que dispone el
apartado 4.1.4 d) del citado Texto
Refundido
1/2018,
sobre
nombramientos y delegaciones de
competencias y atribuciones de los
órganos de la Diputación de
Barcelona, diferentes del Pleno,

7. La Presidència de la Diputació de
Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per signar el conveni
objecte d’aquesta resolució en les
Vicepresidències
i
Presidències
Delegades d’Àrea, en virtut del que
disposa l’apartat 4.1.4 d) de
l’esmentada Refosa 1/2018, sobre
nomenaments
i
delegació
de
competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència (ref. reg.
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aprobado por Decreto de la
Presidencia (ref. reg. 7048/18) de
9 de julio de 2018, (BOPB de 11
julio de 2018).

7048/18) de 9 de juliol de 2018,
(BOPB d’11 de juliol de 2018).

En virtud de todo lo expuesto, se
propone a la Junta de Gobierno que,
por delegación de la Presidencia,
adopte los siguientes

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

ACUERDOS

ACORDS

Primero.- APROBAR el convenio de
colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
(Dirección
General
de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa) y la Diputación Provincial de
Barcelona para el establecimiento de
Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE) integrados en la red CIRCE, de
acuerdo con la minuta que se
transcribe a continuación:

Primer.- APROVAR el conveni de
col·laboració entre l’Administració
General de l’Estat, a través del
Ministeri
d’Indústria,
Comerç
i
Turisme (Direcció General d’Indústria
i de la Petita i Mitjana Empresa) i la
Diputació Provincial de Barcelona per
a l’establiment de Punts d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE) integrats a la
xarxa CIRCE, d’acord amb la minuta
que es transcriu a continuació:

“CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A
TRAVÉS
DEL
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
(DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA)
Y
LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)
INTEGRADOS EN LA RED CIRCE.

“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT, A TRAVÉS DEL
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I
TURISME
(DIRECCIÓ
GENERAL
D’INDÚSTRIA I DE LA PETITA I
MITJANA EMPRESA) I LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE BARCELONA PER A
L’ESTABLIMENT DE PUNTS D’ATENCIÓ
A L’EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS
A LA XARXA CIRCE.

INTERVIENEN

INTERVENEN

De una parte, D. Raül Blanco Díaz,
Secretario General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, cargo que
ostenta en virtud del nombramiento
efectuado por Real Decreto 650/2018, de
22 de junio de 2018, actuando por
delegación de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, según el apartado

D’una part, el Sr. Raül Blanco Díaz,
Secretari General d’Indústria i de la Petita
i Mitjana Empresa, càrrec que ostenta en
virtut del nomenament efectuat pel Reial
Decret 650/2018, de 22 de juny de 2018,
actuant per delegació de la Ministra
d'Indústria, Comerç i Turisme, segons
l'apartat setè, punt 1.a) de l'Ordre
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séptimo, punto 1.a) de la Orden
IET/556/2012, de 15 de marzo, ratificadas
por Real Decreto 595/2018, de 22 de junio
de 2018, en su Disposición Adicional
Tercera.

IET/556/2012, de 15 de març, ratificades
per Reial Decret 595/2018, de 22 de juny
de 2018, a la seva disposició addicional
tercera.

De otra parte, el Ilmo. Sr. Miquel Forns i
Fusté, Vicepresidente 4º y Presidente
Delegado del Área de Desarrollo
Económico Local de la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona, y facultado por el
Texto
Refundido
1/2018,
sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias y atribuciones de los
órganos de la Diputación de Barcelona,
diferentes del Pleno, publicada en el
BOPB de fecha 11 de julio de 2018,
asistido por la Secretaria delegada, Sra.
Beatriz Espinàs Vijande, en virtud de las
facultades conferidas por el Decreto de la
Presidencia de la Diputación de Barcelona
(ref. reg. 7233/18), de 12 de julio de 2018,
publicado en el BOPB de 17 de julio de
2018.

D'altra banda, l'Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté, Vicepresident 4rt i President
Delegat de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de l'Excma. Diputació
Provincial de Barcelona, i facultat per la
Refosa 1/2018, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada al BOPB de
data 11 de juliol de 2018, assistit per la
Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs
Vijande, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona (ref. reg.
7233/18), de 12 de juliol de 2018, publicat
al BOPB de 17 de juliol de 2018.

Ambas partes se reconocen competencia
para suscribir el presente convenio y en su
virtud

Ambdues
parts
es
reconeixen
competència per a subscriure el present
conveni i en la seva virtut

MANIFIESTAN

MANIFESTEN

1.

Que la Administración General del
Estado, a través de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa (en lo sucesivo
DGIPYME),
dependiente
de
la
Secretaría General de Industria y de la
Pequeña
y
Mediana
Empresa,
integrada en el Ministerio de Industria,
Comercio
y
Turismo,
tiene
encomendada, entre otras funciones
la ejecución y seguimiento de las
políticas del Gobierno orientadas a
facilitar la creación de empresas,
gestión del Centro de Información y
Red de Creación de Empresas
(CIRCE), regulado por el Real Decreto
682/2003, de 7 de junio, y
asesoramiento a los emprendedores y

1. Que l’Administració General de l’Estat, a
través de la Direcció General d’Indústria
i de la Petita i Mitjana Empresa (en
endavant DGIPYME), depenent de la
Secretaria General d’Indústria i de la
Petita i Mitjana Empresa, integrada en el
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,
té encomanada, entre d’altres funcions
l'execució i seguiment de les polítiques
del Govern orientades a facilitar la
creació d'empreses, gestió del Centre
d’Informació i Xarxa de Creació
d’Empresas (CIRCE), regulat pel Reial
Decret 682/2003, de 7 de juny, i
assessorament als emprenedors i a
petites i mitjanes empreses, d'acord amb
el que estableix l'article 7 apartat 1 r) del
Reial Decret 998/2018, de 3 d’agost, pel
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a pequeñas y medianas empresas, de
acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 apartado 1. r) del Real
Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por
el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

qual
es
desenvolupa
l’estructura
orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme.

2.

Que el Gobierno de España ha venido
desarrollando una serie de medidas
para impulsar y facilitar la creación de
empresas, entre otras, el desarrollo
del Centro de Información y Red de
Creación de Empresas (CIRCE), el
Documento Único Electrónico y la red
de
Puntos
de
Atención
al
Emprendedor (PAE).

2. Que
el
Govern
d'Espanya
ha
desenvolupat una sèrie de mesures per
a impulsar i facilitar la creació
d'empreses,
entre
d’altres,
el
desenvolupament
del
Centre
d’Informació i Xarxa de Creació
d’Empresas (CIRCE), el Document Únic
Electrònic i la xarxa de Punts d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE).

3.

Que según el artículo 13 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, los PAE son
oficinas pertenecientes a organismos
públicos y privados, así como puntos
virtuales de información y tramitación
telemática de solicitudes, en los que
se facilita la creación de nuevas
empresas, el inicio efectivo de su
actividad y su desarrollo, a través de
la prestación de servicios de
información,
tramitación
de
documentación,
asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación
empresarial.

3. Que segons l'article 13 de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport
als
emprenedors
i
la
seva
internacionalització, els PAE són oficines
pertanyents a organismes públics i
privats, així com punts virtuals
d'informació i tramitació telemàtica de
sol·licituds, en els quals es facilita la
creació de noves empreses, l'inici efectiu
de la seva activitat i el seu
desenvolupament, a través de la
prestació de serveis d'informació,
tramitació
de
documentació,
assessorament, formació i suport al
finançament empresarial.

4.

Que según el artículo 22 de esta ley,
los PAE podrán encargarse de la
realización
de
los
trámites
administrativos necesarios para el
cese de actividad de empresarios
individuales y para la extinción y cese
de la actividad de sociedades
mercantiles.

4. Que segons l'article 22 d'aquesta llei, els
PAE podran encarregar-se de la
realització dels tràmits administratius
necessaris pel cessament d'activitat
d'empresaris indi-viduals i per a l'extinció
i cessament de l'activitat de societats
mercantils.

5.

Que según el artículo 17 de esta ley,
los PAE podrán encargarse de
algunos
trámites
administrativos
asociados al desarrollo de la actividad,
incluidas la solicitud de autorizaciones

5. Que segons l'article 17 d'aquesta llei, els
PAE podran encarregar-se d'alguns
tràmits administratius associats al
desenvolupament de l'activitat, incloses
la sol·licitud d'autoritzacions i la
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y la presentación de comunicaciones y
declaraciones responsables para la
apertura de nuevos establecimientos o
instalaciones.

presentació
de
comunicacions
declaracions
responsables
per
l'obertura de nous establiments
instal·lacions.

i
a
o

6.

Que, según el artículo 13 de esta ley,
todos los trámites necesarios para la
constitución de sociedades, el inicio
efectivo de una actividad económica y
su ejercicio por emprendedores,
podrán realizarse a través del PAE
electrónico del MINETUR, siendo en
la actualidad el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo el departamento
responsable, en virtud del Real
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por
el
que
se
reestructuran
los
departamentos ministeriales.

6. Que, segons l'article 13 d'aquesta llei,
tots els tràmits necessaris per a la
constitució de societats, l'inici efectiu
d'una activitat econòmica i el seu
exercici per emprenedors, podran
realitzar-se a través del PAE electrònic
del MINETUR, essent en l’actualitat el
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme el
departament responsable, en virtut del
Reial Decret 595/2018, de 22 de juny,
pel
qual
es
reestructuren
els
departaments ministerials.

7.

Que según el artículo 13 de esta ley,
los PAE utilizarán el CIRCE, cuya
sede electrónica se ubicará en el
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (en la actualidad Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo), y el
DUE, regulado en la disposición
adicional tercera del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.

7. Que segons l'article 13 d'aquesta llei, els
PAE utilitzaran el CIRCE, la seu
electrònica del qual s'ubicarà al Ministeri
d’Indústria,
Energia
i
Turisme
(actualment Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme), i el DUE, regulat a la
disposició addicional tercera de la
Refosa de la Llei de societats de capital,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol.

8.

Que en la disposición adicional
segunda de esta ley se establece
también que el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (en la actualidad
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo), podrá celebrar convenios de
establecimiento
de
Puntos
de
Atención al Emprendedor (PAE) con
otras Administraciones públicas y
entidades privadas y que en dichos
convenios
se
establecerán
los
distintos catálogos de servicios que
deben prestarse, así como su carácter
gratuito y los que pueden ofrecerse
mediante contraprestación económica.

8. Que segons la disposició addicional
segona d'aquesta llei s'estableix també
que el Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme
(actualment
Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme), podrà
celebrar convenis d'establiment de Punts
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) amb
altres administracions públiques i
entitats privades i que en els esmentats
convenis s'establiran els diferents
catàlegs de serveis que s'han de prestar,
així com el seu caràcter gratuït i els que
poden
oferir-se
mitjançant
contraprestació econòmica.

9.

Que la Excma. Diputación provincial
de Barcelona es una entidad local que

9. Que l'Excma. Diputació provincial de
Barcelona és una entitat local que dona
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presta apoyo técnico, económico y
tecno- lógico a los ayuntamientos de
los 311 municipios de la provincia de
Barcelona para que puedan prestar
servicios locales de calidad de forma
más homogénea en todo el territorio.
Ofrece asesoramiento y asistencia
para la prestación de los servicios
municipales y realiza funciones
intermedias entre los municipios y la
administración del Estado, lo que la
convierte en colaboradora idónea para
promocionar y promover entre los
entes locales de la provincia de
Barcelona la implantación de Puntos
de Atención al Emprendedor (PAE)
integrados en la Red de Creación de
Empresas (CIRCE), de conformidad
con lo establecido en la Disposición
adicional tercera del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por la
que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, y la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su
internacionalización por la que se
regulan los Puntos de Atención al
Emprendedor.

suport tècnic, econòmic i tecnològic als
ajuntaments dels 311 municipis de la
província de Barcelona per tal que
puguin prestar serveis locals de qualitat
de manera més homogènia a tot el
territori.
Ofereix
assessorament
i
assistència per a la prestació dels
serveis municipals i realitza funcions
intermèdies entre els municipis i
l'Administració de l'Estat, el que la
converteix en col·laboradora idònia per
promocionar i promoure entre els ens
locals de la província de Barcelona la
implantació de Punts d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE) integrats a la Xarxa
de Creació d’Empreses (CIRCE), de
conformitat amb el que estableix la
disposició addicional tercera del Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol,
per la qual s'aprova la Refosa de la Llei
de societats de capital, i la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als
emprenedors
i
la
seva
internacionalització per la qual es
regulen
els
Punts
d'Atenció
a
l'Emprenedor.

10. Que la minuta de convenio ha sido
aprobada por la Junta de Gobierno de
la Diputación de Barcelona, reunida
en sesión de fecha XX de XXXX de
2018 (ref. núm.…).

10. Que la minuta de conveni ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, reunida en
sessió de data XX de XXXX de 2018
(ref. núm. ...).

11. Que la Diputación de Barcelona
enviará el presente convenio al
Registro
de
Convenios
de
Colaboración y Cooperación de la
Generalitat
de
Catalunya
en
cumplimiento de lo que establece la
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
Transparencia,
acceso
a
la
información pública y buen gobierno.

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

12. Que se
previa del
la firma
Además,

12. Que s'ha obtingut autorització prèvia del
Ministeri d’Hisenda per a la signatura del
present conveni. A més, l'autorització
prèvia del Ministeri d’Hisenda serà

ha obtenido autorización
Ministerio de Hacienda para
del presente convenio.
la autorización previa del
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Ministerio de Hacienda será necesaria
para la modificación, prórroga y
resolución por mutuo acuerdo entre
las partes.

necessària per a la modificació, pròrroga
i resolució per mutu acord entre les
parts.

Por todo ello, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se
regirá por las siguientes

Per tot això, ambdues parts acorden
subscriure el present conveni, que es regirà
per les següents

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

Primera. Objeto

Primera. Objecte

Constituyen el objeto del presente
convenio las bases de colaboración entre
las partes para el establecimiento de PAE
en entes locales de la provincia de
Barcelona.

Constitueixen l'objecte del present conveni
les bases de col·laboració entre les parts
per a l'establiment de PAE a ens locals de
la província de Barcelona.

Segunda. Actuaciones de coordinación
de la Diputación de Barcelona.

Segona. Actuacions de coordinació de la
Diputació de Barcelona.

La Diputación de Barcelona difundirá la
información relacionada con los puntos
PAE entre los entes locales de la
provincia que a su juicio reúnan los
requisitos para poder constituirse como
tales. En este sentido, la Diputación de
Barcelona realizará una preselección de
los mismos y pondrá en conocimiento de
la DGIPYME aquellos que manifiesten su
voluntad de constituirse como punto PAE
con el objetivo de agilizar los trámites de
constitución en esos entes locales.

La Diputació de Barcelona difondrà la
informació relacionada amb els punts PAE
entre els ens locals de la província que al
seu parer reuneixin els requisits per poder
constituir-se com a tals. En aquest sentit, la
Diputació de Barcelona realitzarà una
preselecció dels mateixos i posarà en
coneixement de la DGIPYME aquells que
manifestin la seva voluntat de constituir-se
com a punt PAE amb l'objectiu d'agilitzar els
tràmits de constitució en aquests ens locals.

Asimismo, la Diputación de Barcelona
pondrá a disposición de la DGIPYME las
instalaciones
necesarias
para
la
realización de la formación del personal
de los entes locales siempre y cuando,
dado el número de participantes, sea
más eficiente realizarla en Barcelona.

Així mateix, la Diputació de Barcelona
posarà a disposició de la DGIPYME les
instal·lacions necessàries per a la
realització de la formació del personal dels
ens locals sempre que, atès el nombre de
participants, sigui més eficient realitzar-la a
Barcelona.

Tercera. Adhesión de los entes locales.

Tercera. Adhesió dels ens locals.

Los entes locales de la provincia de
Barcelona que deseen adherirse al
presente Convenio para establecer
Puntos de Atención al Emprendedor

Els ens locals de la província de Barcelona
que desitgin adherir-se al present Conveni
per a establir Punts d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE) en les seves oficines

Àrea de Presidència
Secretaria General

(PAE) en sus oficinas municipales
deberán solicitar su adhesión a la
Diputación de Barcelona presentando el
modelo normalizado del Anexo I,
declarando que conocen el contenido del
presente convenio y aceptando las
obligaciones, servicios y requisitos que
les sean de aplicación y, en particular, las
que se especifican en las Cláusulas 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15 del presente
Convenio.

municipals hauran de sol·licitar la seva
adhesió a la Diputació de Barcelona
presentant el model normalitzat de l'Annex
I, declarant que coneixen el contingut del
present conveni i acceptant les obligacions,
serveis i requisits que els siguin d'aplicació
i, en particular, les que s'especifiquen a les
clàusules 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 del
present Conveni.

Una vez recibida la solicitud, la
Diputación de Barcelona comprobará el
cumplimiento de los requisitos de
adhesión, y, en su caso, mediante
resolución o acuerdo por parte del órgano
competente, aprobará la citada solicitud,
acto que será oportunamente notificado
al ente local solicitante y al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, para que
este último proceda a dar de alta a todos
los efectos a los PAE del ente local
afectado.

Un cop rebuda la sol·licitud, la Diputació de
Barcelona comprovarà el compliment dels
requisits d'adhesió, i, si escau, mitjançant
resolució o acord per part de l'òrgan
competent, aprovarà l'esmentada sol·licitud,
acte que serà oportunament notificat a l'ens
local sol·licitant i al Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme, per a que aquest últim
procedeixi a donar d'alta a tots els efectes
als PAE de l'ens local afectat.

Cuarta. Obligaciones de los entes locales
adheridos y de la Administración General
del Estado

Quarta. Obligacions dels ens locals adherits
i de l’Administració General de l’Estat.

Los
entes
locales
adheridos
se
comprometen a encargarse, a través de
sus PAE, de facilitar la creación de
nuevas empresas, el inicio efectivo de su
actividad y su desarrollo, a través de la
prestación de servicios de información,
tramitación
de
documentación,
asesoramiento, formación y apoyo a la
financiación empresarial.

Els ens locals adherits es comprometen a
encarregar-se, a través dels seus PAE, de
facilitar la creació de noves empreses, l'inici
efectiu de la seva
activitat i el seu
desenvolupament, a través de la prestació
de serveis d'informació, tramitació de
documentació, assessorament, formació i
suport al finançament empresarial.

Los PAE utilizarán el sistema de
tramitación telemática del CIRCE, cuya
sede electrónica se ubica en el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, y en
ellos se deberá iniciar la tramitación del
DUE.

Els PAE utilitzaran el sistema de tramitació
telemàtica del CIRCE, la seu electrònica del
qual s'ubica al Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme, i en ells s'haurà d'iniciar la
tramitació del DUE.

El Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, actuando por medio de la
DGIPYME:

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,
actuant mitjançant la DGIPYME:
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-

pondrá a disposición de los PAE el
CIRCE, como herramienta esencial
para la tramitación telemática.

-

posarà a disposició dels PAE el CIRCE,
com a eina essencial per a la tramitació
telemàtica.

-

prestará, con medios propios, soporte
técnico para la puesta en marcha de
los sistemas informáticos de los PAE
que se comuniquen con el CIRCE.

-

prestarà, amb mitjans propis, suport
tècnic per a la posada en marxa dels
sistemes informàtics dels PAE que es
comuniquin amb el CIRCE.

-

prestará,
con
medios
propios,
servicios de asistencia técnica y
soporte a la red en lo que se refiere a
la atención de consultas y resolución
de los problemas que surjan en el uso
del CIRCE.

-

prestarà, amb mitjans propis, serveis
d'assistència tècnica i suport a la xarxa
pel que fa a l'atenció de consultes i
resolució dels problemes que sorgeixin
en l'ús del CIRCE.

-

pondrá a disposición de los PAE, las
herramientas de gestión empresarial
elaboradas por ella, aplicables a la
creación de empresas, en especial, el
“Plan de Empresa Interactivo”, la base
de datos de ayudas y subvenciones,
el “Autodiagnóstico de evaluación de
actitudes emprendedoras” y los
simuladores sectoriales de negocio.

-

posarà a disposició dels PAE, les eines
de gestió empresarial elaborades per
ella, aplicables a la creació d'empreses,
especialment,
el
"Pla
d'Empresa
Interactiu", la base de dades d'ajuts i
subvencions,
l’“Autodiagnòstic
d'avaluació d'actituds emprenedores" i
els simuladors sectorials de negoci.

Quinta. Servicios de los PAE

Cinquena. Serveis dels PAE

A. El PAE proporcionará con carácter
obligatorio los siguientes servicios a los
emprendedores:

A. El PAE proporcionarà amb caràcter
obligatori els següents serveis als
emprenedors:

1.

Información general sobre los
aspectos legales, fiscales, contables
y de Seguridad Social propios de la
sociedad
de
responsabilidad
limitada, del empresario individual y
del emprendedor de responsabilidad
limitada, así como de cualesquiera
otras formas jurídicas que puedan
incorporarse al Documento Único
Electrónico.

1. Informació general sobre els aspectes
legals, fiscals, comptables i de Seguretat
Social propis de la societat de
responsabilitat limitada, de l'empresari
individual i de l'emprenedor de
responsabilitat limitada, així com de
qualssevol altres formes jurídiques que
puguin incorporar-se al Document Únic
Electrònic.

2.

Realización de la tramitación para la
constitución e inicio de actividad de
empresas mediante el sistema de
tramitación telemática CIRCE y
utilizando el PACDUE (Programa de

2. Realització de la tramitació per a la
constitució i inici d'activitat d'empreses
mitjançant el sistema de tramitació
telemàtica CIRCE i utilitzant el PACDUE
(Programa d'Ajuda a l'Emplenament del
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3.

Ayuda a la Cumplimentación del
Documento Único Electrónico). Este
servicio deberá prestarse con
carácter gratuito. El PAE se
compromete a informar a los
emprendedores de la gratuidad del
servicio y de la utilización del DUE.

Document Únic Electrònic). Aquest
servei haurà de prestar-se amb caràcter
gratuït. El PAE es compromet a informar
als emprenedors de la gratuïtat del
servei i de la utilització del DUE.

Información sobre las ayudas
públicas aplicables al proyecto
empresarial. Para ello, podrá utilizar
la base de datos de ayudas, del
portal PYME, www.pae.es.

3. Informació sobre els ajuts públics
aplicables al projecte empresarial. Per a
això, podrà utilitzar la base de dades
d'ajuts, del portal PIME, www.pae.es.

B: Serán
siguientes:

servicios

opcionales

los

B. Seran serveis opcionals els següents:
1. Informació
general
dirigida
a
emprenedors relacionada amb l'exercici
de l'activitat.

1.

Información general dirigida a
emprendedores relacionada con el
ejercicio de la actividad.

2.

Realización de la tramitación para el
ejercicio de la actividad mediante el
sistema de tramitación telemática
CIRCE y utilizando el PACDUE.

2. Realització de la tramitació per a
l'exercici de l'activitat mitjançant el
sistema de tramitació telemàtica CIRCE i
utilitzant el PACDUE.

3.

Información general dirigida a
emprendedores relacionada con el
cese de la actividad.

3. Informació
general
dirigida
emprenedors relacionada amb
cessament de l'activitat.

4.

Realización de la tramitación para el
cese de la actividad mediante el
sistema de tramitación telemática
CIRCE y utilizando el PACDUE.

4. Realització de la tramitació per al
cessament de l'activitat mitjançant el
sistema de tramitació telemàtica CIRCE i
utilitzant el PACDUE.

5.

Información a los emprendedores
que lo demanden sobre el estado de
tramitación de los procedimientos
iniciados en su nombre, incluyendo,
en su caso, información sobre el
estado de la tramitación en los
Ayuntamientos de las declaraciones
responsables presentadas a través
de la iniciativa “Emprende en 3”.
Esta información será accesible en
el PAE electrónico.

5. Informació als emprenedors que ho
demanin sobre l'estat de tramitació dels
procediments iniciats en el seu nom,
incloent-hi, si és el cas, informació sobre
l'estat de la tramitació als ajuntaments
de les declaracions responsables
presentades a través de la iniciativa
"Emprèn en 3". Aquesta informació serà
accessible al PAE electrònic.

6.

Notificación de los actos de trámite
preceptivos y la Resolución a los

6. Notificació dels actes de tràmit
preceptius i la resolució als emprenedors

a
el
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emprendedores
que
así
lo
demanden de los trámites iniciados
en su nombre y siempre y cuando
así lo permita el PAE electrónico.

que així ho demanin dels tràmits iniciats
en el seu nom i sempre que així ho
permeti el PAE electrònic.

7.

Tutorización del plan de empresa
que permita mostrar la viabilidad de
la idea empresarial mediante el uso
del Plan de Empresa interactivo de
la DGIPYME, o de cualquier otra
herramienta que la DGIPYME ponga
a disposición de los emprendedores.

7. Tutorització del pla d'empresa que
permeti mostrar la viabilitat de la idea
empresarial mitjançant l'ús del Pla
d'Empresa interactiu de la DGIPYME, o
de qualsevol altra eina que la DGIPYME
posi a disposició dels emprenedors.

8.

Información
general
sobre
la
transmisión de empresas, así como
la intermediación entre posibles
compradores y vendedores de
acuerdo con los servicios que se
dispongan por parte de la DGIPYME
para ello.

8. Informació general sobre la transmissió
d'empreses, així com la intermediació
entre possibles compradors i venedors
d'acord amb els serveis que es disposin
per part de la DGIPYME per a això.

9.

Información general sobre aspectos
relacionados con la competitividad
empresarial, tales como la internacionalización,
la
I+D+i,
la
cooperación
empresarial
y
la
propiedad industrial.

9. Informació general sobre aspectes
relacionats
amb
la
competitivitat
empresarial,
com
ara
la
internacionalització,
la
I+D+i,
la
cooperació empresarial i la propietat
industrial.

10. Realización de otras tramitaciones
distintas de las anteriores mediante
el sistema de tramitación telemática
CIRCE y utilizando el PACDUE,
conforme
la
DGIPYME
las
implemente en el PAE electrónico.

10. Realització d'altres tramitacions diferents
de les anteriors mitjançant el sistema de
tramitació telemàtica CIRCE i utilitzant el
PACDUE, conforme la DGIPYME les
implementi al PAE electrònic.

Cada PAE que se constituya como
consecuencia de este convenio asume
todos los compromisos contenidos en el
mismo, en particular, la prestación de los
servicios obligatorios del apartado A.
Además, comunicará a la DGIPYME qué
servicios opcionales del apartado B
prestará, pudiendo ampliar o disminuir
con posterioridad dichos servicios
opcionales. Para ello, la DGIPYME
establecerá los medios electrónicos
oportunos para ello. En todo caso, la
prestación de los servicios opcionales

Cada PAE que es constitueixi com a
conseqüència d'aquest conveni assumeix
tots els compromisos continguts en el
mateix, en particular, la prestació dels
serveis obligatoris de l'apartat A. A més,
comunicarà a la DGIPYME quins serveis
opcionals de l'apartat B prestarà, podent
ampliar o disminuir amb posterioritat
aquests serveis opcionals. Per a això, la
DGIPYME establirà els mitjans electrònics
oportuns. En tot cas, la prestació dels
serveis opcionals estarà també subjecta als
termes del present conveni.
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estará también sujeta a los términos del
presente convenio.
Los catálogos de servicios de los
distintos PAE se publicarán en el PAE
electrónico.

Els catàlegs de serveis dels diferents PAE
es publicaran al PAE electrònic.

Los servicios, obligatorios u opcionales,
consistentes en la realización de
tramitaciones mediante el sistema de
tramitación telemática CIRCE y utilizando
el PACDUE tendrán carácter gratuito. El
resto de servicios podrán prestarse con
carácter
gratuito
o
mediante
contraprestación económica aprobada en
forma de precios públicos, previa
información suficiente al emprendedor.

Els serveis, obligatoris o opcionals,
consistents en la realització de tramitacions
mitjançant el sistema de tramitació
telemàtica CIRCE i utilitzant el PACDUE
tindran caràcter gratuït. La resta de serveis
es podran prestar amb caràcter gratuït o
mitjançant
contraprestació
econòmica
aprovada en forma de preus públics, prèvia
informació suficient a l'emprenedor.

Sexta. PAE virtual.

Sisena. PAE virtual.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a
los
emprendedores
y
su
internacionalización, los PAE también
podrán
ser
puntos
virtuales
de
información y tramitación telemática de
solicitudes.

D'acord amb l'article 13 de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de Suport als
emprenedors i la seva internacionalització,
els PAE també podran ser punts virtuals
d'informació i tramitació telemàtica de
sol·licituds.

En el caso de que el PAE esté interesado
en establecer un punto virtual de atención
al emprendedor, deberá contar con los
medios informáticos necesarios para ello.

En el cas que el PAE estigui interessat a
establir un punt virtual d'atenció a
l'emprenedor, haurà de disposar dels
mitjans informàtics necessaris per a fer-ho.

La puesta en marcha del PAE virtual
supone la conexión entre la página web
que determine el PAE con la sede
electrónica del CIRCE. La DGIPYME
establecerá los requisitos y pruebas
necesarios para ello.

La posada en marxa del PAE virtual suposa
la connexió entre la pàgina web que
determini el PAE amb la seu electrònica del
CIRCE. La DGIPYME establirà els requisits
i proves necessaris per a això.

El PAE, igualmente, se compromete a
atender las solicitudes de información y
tramitación que se dirijan a través del
PAE virtual.

El PAE, igualment, es compromet a atendre
les sol·licituds d'informació i tramitació que
es dirigeixin a través del PAE virtual.

Séptima. Infraestructura de los PAE

Setena. Infraestructura dels PAE

Los PAE se ubicarán en locales y
espacios adecuados para el desarrollo de

Els PAE s'ubicaran en locals i espais
adequats per al desenvolupament de les
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sus funciones garantizando a los
usuarios unos niveles adecuados de
comodidad y privacidad.

seves funcions garantint als usuaris uns
nivells adequats de comoditat i privacitat.

Para el cumplimiento de las funciones de
tramitación, el PAE implantará el sistema
CIRCE, de acuerdo a las prescripciones
técnicas publicadas en la Web de CIRCE.

Per al compliment de les funcions de
tramitació, el PAE implantarà el sistema
CIRCE, d'acord amb les prescripcions
tècniques publicades a la web de CIRCE.

Se dotará al local, teniendo en cuenta los
requerimientos
y
compatibilidades
técnicas que el CIRCE requiera, de la
infraestructura de comunicaciones y del
equipamiento ofimático e informático
preciso, y en particular:

Es dotarà al local, tenint en compte els
requeriments i compatibilitats tècniques que
el CIRCE requereixi, de la infraestructura de
comunicacions i de l'equipament ofimàtic i
informàtic necessari, i en particular:

 Instalación
de
las
líneas
de
comunicación de voz y datos que
resulten
necesarias
para
el
funcionamiento del centro.

 Instal·lació de les línies de comunicació
de veu i dades que siguin necessàries
per al funcionament del centre.

 Instalación en los puestos de trabajo
de equipos informáticos equipados
para la ejecución del PACDUE,
Programa
de
Ayuda
a
la
Cumplimentación
del
Documento
Único Electrónico. La configuración
mínima exigida se publicará de
manera actualizada en la Web de
CIRCE y el PAE electrónico.

 Instal·lació en els llocs de treball
d'equips informàtics equipats per a
l'execució del PACDUE, Programa
d'Ajuda a la Emplenament del Document
Únic Electrònic. La configuració mínima
exigida es publicarà de manera
actualitzada a la web de CIRCE i el PAE
electrònic.

 Material ofimático de uso común para
los puestos de trabajo del centro
(fotocopiadora, escáner, impresora y
fax).

 Material ofimàtic d'ús comú per als llocs
de treball del centre (fotocopiadora,
escàner, impressora i fax).

Octava. Requisitos de personal

Vuitena. Requisits de personal

Para la prestación de los servicios de
información
y
asesoramiento
contemplados en las cláusulas cuarta y
quinta, el personal adscrito al PAE tendrá
los conocimientos necesarios.

Per a la prestació dels serveis d'informació i
assessorament
contemplats
en
les
clàusules quarta i cinquena, el personal
adscrit al PAE tindrà els coneixements
necessaris.

La DGIPYME podrá requerir que el
personal adscrito al PAE realice una
prueba de conocimientos antes de
autorizarlo a utilizar CIRCE.

La DGIPYME podrà requerir que el
personal adscrit al PAE realitzi una prova
de coneixements abans d'autoritzar-lo a
utilitzar CIRCE.
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Si de la actuación del personal adscrito al
PAE resultara evidente su falta de los
conocimientos necesarios, la DGIPYME
podrá revocar esta autorización.

Si de l'actuació del personal adscrit al PAE
resultés evident la seva falta dels
coneixements necessaris, la DGIPYME
podrà revocar aquesta autorització.

Las características del personal adscrito
responderán al siguiente perfil:

Les característiques del personal adscrit
respondran al següent perfil:

-

Titulación Media, Superior o similar.

-

Titulació Mitjana, Superior o similar.

-

Experiencia en información a las
empresas.

-

Experiència
empreses.

-

Conocimientos de los procedimientos
administrativos necesarios para la
creación de empresas.

-

Coneixements
dels
procediments
administratius necessaris per a la
creació d'empreses.

-

Conocimientos acerca de la temática
empresarial (aspectos mercantiles,
laborales, fiscalidad, financiación,
planes de empresa, etc.).

-

Coneixements
sobre
la
temàtica
empresarial
(aspectes
mercantils,
laborals, fiscalitat, finançament, plans
d'empresa, etc.).

-

Conocimientos sobre las políticas e
instrumentos de apoyo a la PYME,
tanto en el ámbito estatal, como
autonómico y de la Unión Europea.

-

Coneixements sobre les polítiques i
instruments de suport a la PIME, tant en
l'àmbit estatal, com autonòmic i de la
Unió Europea.

-

Experiencia en búsqueda y selección
de información de utilidad para las
PYME.

-

Experiència en recerca i selecció
d'informació d'utilitat per a les PIME.

-

Experiencia en el manejo de
herramientas informáticas para la
adquisición y tratamiento de la
información, así como de consulta y
comunicación en Internet.

-

Experiència en el maneig d'eines
informàtiques per a l'adquisició i
tractament de la informació, així com de
consulta i comunicació a Internet.

en

informació

a

les

El PAE deberá contar asimismo con
personal técnico cualificado capaz de
resolver
aquellas
incidencias
relacionadas con el funcionamiento de
los sistemas informáticos del PAE en su
relación con el sistema CIRCE.

El PAE haurà de disposar així mateix de
personal tècnic qualificat capaç de resoldre
aquelles incidències relacionades amb el
funcionament dels sistemes informàtics del
PAE en la seva relació amb el sistema
CIRCE.

Novena. Responsable del Organismo y
del PAE

Novena. Responsable de l'Organisme i del
PAE

La entidad designará a un responsable
de organismo. En caso de cambio del

L'entitat
designarà
un
responsable
d'organisme. En cas de canvi del
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responsable de organismo, el organismo
deberá comunicar los datos del nuevo
responsable.

responsable d'organisme, l'organisme haurà
de comunicar les dades del nou
responsable.

Así mismo cada PAE que se constituya
designará un responsable de PAE. En
caso de cambio de responsable de PAE,
el organismo deberá comunicar los datos
del nuevo responsable de PAE.

Així mateix cada PAE que es constitueixi
designarà un responsable de PAE. En cas
de canvi de responsable de PAE,
l'organisme haurà de comunicar les dades
del nou responsable de PAE.

El responsable del PAE será la persona a
la que la DGIPYME o el Centro de
Asistencia a Usuarios (CAU) del CIRCE
dirigirán los comunicados, avisos e
informaciones relativos al funcionamiento
de la red y del sistema CIRCE, sin
perjuicio
de
que
pueda
haber
comunicaciones puntuales con cualquier
técnico del PAE por razón de su trabajo.

El responsable del PAE serà la persona a la
qual la DGIPYME o el Centre d'Assistència
a Usuaris (CAU) del CIRCE dirigiran els
comunicats, avisos i informacions relatius al
funcionament de la xarxa i del sistema
CIRCE, sense perjudici de que hi pugui
haver
comunicacions
puntuals
amb
qualsevol tècnic del PAE per raó del seu
treball.

El organismo deberá comunicar los datos
del resto del personal adscrito a cada
PAE que se constituya y sus
modificaciones.

L'organisme haurà de comunicar les dades
de la resta del personal adscrit a cada PAE
que
es
constitueixi
i
les
seves
modificacions.

Décima. Presupuesto

Desena. Pressupost

El presente convenio no tiene contenido
económico para ninguna de las partes.

El present conveni no té contingut econòmic
per a cap de les parts.

Undécima. Difusión

Onzena. Difusió

En las actuaciones de difusión del
presente convenio y de la actividad de los
PAE se hará mención expresa de la
colaboración entre las partes, figurando
de forma destacada el nombre y logo de
todas las instituciones, de acuerdo con
las
disposiciones
sobre
imagen
institucional que les resulten de
aplicación en todos los elementos de
promoción y difusión (inserciones en
prensa, folletos, comunicaciones, etc.) y
en cuanta documentación se genere.

En les actuacions de difusió del present
conveni i de l'activitat dels PAE es farà
menció expressa de la col·laboració entre
les parts, figurant de forma destacada el
nom i logotip de totes les institucions,
d'acord amb les disposicions sobre imatge
institucional que els resultin d'aplicació en
tots els elements de promoció i difusió
(insercions
en
premsa,
fullets,
comunicacions, etc.) i en tota la
documentació que es generi.

Cada una de las oficinas de las entidades
locales, constituidas como PAE, podrá
indicar mediante rótulos tanto interna
como externamente la identificación

Cadascuna de les oficines de les entitats
locals, constituïdes com PAE, podrà indicar
mitjançant
rètols
tant
interna
com
externament la identificació com a PAE. Per
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como PAE. Para ello, la DGIPYME pone
a disposición del PAE el material gráfico
de la marca
PAE.

a això, la DGIPYME posa a disposició del
PAE el material gràfic de la marca PAE.

Decimosegunda.
Comisión
de
Seguimiento e información de actividad
del PAE

Dotzena. Comissió de Seguiment
informació d'activitat del PAE

Para el seguimiento de lo previsto en el
presente convenio se constituye una
Comisión de seguimiento integrada por
dos miembros designados por cada una
de las partes, que será presidida por uno
de los representantes de la DGIPYME
actuando el otro representante de la
DGIPYME como secretario, y que tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:

Per al seguiment del que preveu el present
conveni es constitueix una Comissió de
seguiment integrada per dos membres
designats per cadascuna de les parts, que
serà presidida per un dels representants de
la DGIPYME actuant l'altre representant de
la DGIPYME com a secretari, i que tindrà,
entre d’altres, les següents funcions:

 Realizar
el
seguimiento
y
la
evaluación
de
las
actividades
realizadas al amparo del presente
convenio, así como los acuerdos de
desarrollo necesarios para ello.

 Realitzar el seguiment i l'avaluació de
les activitats realitzades a l'empara del
present conveni, així com els acords de
desenvolupament necessaris per a això.

 Resolver
los
problemas
de
interpretación y cumplimiento respecto
del convenio.

 Resoldre els problemes d'interpretació i
compliment respecte del conveni.

La Comisión establecerá sus normas
internas de funcionamiento dentro del
marco dispuesto en el artículo 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

La Comissió establirà les seves normes
internes de funcionament dins el marc
disposat a l'article 15 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

La
Comisión
se
considerará
el
mecanismo de seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del convenio a los
efectos de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

La Comissió es considerarà el mecanisme
de seguiment, vigilància i control de
l'execució del conveni a l’efecte de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic.

La primera reunión de la Comisión se
celebrará en el plazo de 6 meses desde
la entrada en vigor del convenio.

La primera reunió de la Comissió es
celebrarà en el termini de 6 mesos des de
l'entrada en vigor del conveni.

Decimotercera. Tratamiento de datos de
carácter personal

Tretzena. Tractament de dades de caràcter
personal

i
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En aplicación de la normativa sobre
protección de datos personales en vigor,
la DGIPYME es responsable del
tratamiento de los datos personales
recogidos en el Documento Único
Electrónico (DUE). Los entes locales que
se adhieran al presente convenio tendrán
la consideración de encargados del
tratamiento de estos datos.

En aplicació de la normativa sobre protecció
de dades personals en vigor, la DGIPYME
és responsable del tractament de les dades
personals recollides al Document Únic
Electrònic (DUE). Els ens locals que
s’adhereixin al present conveni tindran la
consideració d’encarregats del tractament
d’aquestes dades.

Como encargados del tratamiento, los
entes locales que se adhieran al presente
convenio
deberán
cumplir
las
obligaciones
establecidas
por
la
legislación vigente en materia de
tratamiento de datos personales.

Com encarregats del tractament, els ens
locals que s’adhereixin al present conveni
hauran de complir les obligacions
establertes per la legislació vigent en
matèria de tractament de dades personals.

En particular, los entes locales que se
adhieran al presente convenio y el
personal adscrito a sus PAE se obligan a:

En particular, els ens locals que
s’adhereixin al present conveni i el personal
adscrit als seus PAE s’obliguen a:

-

Utilizar los datos personales de los
emprendedores a los que tenga
acceso en su condición de PAE
exclusivamente para la tramitación del
DUE.

-

Utilitzar les dades personals dels
emprenedors als quals tingui accés en la
seva condició de PAE exclusivament per
a la tramitació del DUE.

-

Tratar estos datos de acuerdo con las
instrucciones documentadas de la
DGIPYME. Si el ente local considera
que alguna de estas instrucciones es
contraria a la legislación vigente,
informará
inmediatamente
a
la
DGIPYME.

-

Tractar aquestes dades d’acord amb les
instruccions
documentades
de
la
DGIPYME. Si l’ens local considera que
alguna d’aquestes instruccions és
contraria a la legislació vigent, informarà
immediatament a la DGIPYME.

-

Mantener estos datos en secreto,
incluso después de que finalice el
convenio.

-

Mantenir aquestes dades en secret,
inclús després de que finalitzi el conveni.

-

No comunicar estos datos a terceros,
salvo que cuente con la autorización
expresa de la DGIPYME, en los
supuestos legalmente admisibles.

-

No comunicar aquestes dades a tercers,
excepte
que
tingui
l’autorització
expressa de la DGIPYME, en els
supòsits legalment admissibles.

-

Garantizar que el personal adscrito al
PAE se comprometa, de forma
expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad.

-

Garantir que el personal adscrit al PAE
es comprometi, de forma expressa y per
escrit, a respectar la confidencialitat.
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-

Adoptar, cumplir y garantizar el
cumplimiento de todas las medidas
necesarias
para
garantizar
la
confidencialidad,
integridad,
disponibilidad
y
resiliencia
permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.

-

Adoptar, complir i garantir el compliment
de totes les mesures necessàries per a
garantir la confidencialitat, integritat,
disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.

-

Asistir a la DGIPYME para que ésta
pueda cumplir con su obligación de
responder a las solicitudes de ejercicio
de los derechos de los interesados
establecidos en la normativa de
protección.

-

Assistir a la DGIPYME per a que
aquesta pugui complir amb la seva
obligació de respondre a les sol·licituds
d’exercici dels drets dels interessats
establerts a la normativa de protecció.

-

Poner a disposición de la DGIPYME
toda la información necesaria para
que ésta pueda demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones
como encargada del tratamiento.

-

Posar a disposició de la DGIPYME tota
la informació necessària per a que
aquesta pugui demostrar el compliment
de
les
seves
obligacions
com
encarregada del tractament.

-

Permitir y colaborar en la realización
de
las
auditorias,
incluidas
inspecciones, por parte de la Agencia
Española de Protección de Datos, o
de otro auditor autorizado por ésta.

-

Permetre i col·laborar en la realització
de las auditories, incloses inspeccions,
per part de l’Agència Española de
Protecció de Dades, o d’un altre auditor
autoritzat per aquesta.

-

Ayudar a la DGIPYME a garantizar el
cumplimiento, en su caso, de las
obligaciones relativas a las medidas
de
seguridad,
violaciones
de
seguridad y evaluaciones de impacto,
teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a
disposición de la entidad.

-

Ajudar a la DGIPYME a garantir el
compliment, si és el cas, de les
obligacions relatives a les mesures de
seguretat, violacions de seguretat i
avaluacions d’impacte, tenint en compte
la naturalesa del tractament i la
informació a disposició de l’entitat.

-

Al concluir la vigencia del convenio sin
que se acuerde la prórroga del mismo
o un nuevo convenio entre las mismas
partes con el mismo objeto, devolverá
a la DGIPYME todos los datos
personales y suprimirá las copias
existentes a menos que se requiera la
conservación de los datos personales
en virtud de la legislación vigente.

-

En concloure la vigència del conveni
sense que s’acordi la pròrroga del
mateix o un nou conveni entre les
mateixes parts amb el mateix objecte,
tornarà a la DGIPYME totes les dades
personals i suprimirà les copies existents
llevat que es requereixi la conservació
de les dades personals en virtut de la
legislació vigent.
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Decimocuarta. Cumplimentación del DUE

Catorzena. Emplenament del DUE

El responsable de cumplimentar el DUE
tendrá la obligación de comprobar que
los datos que introduce en el mismo se
corresponden con los que figuran en la
documentación que deberán aportarle los
emprendedores en el momento de
comenzar la tramitación y deberá
disponer de firma electrónica para remitir
el DUE al sistema CIRCE.

El responsable d'emplenar el DUE tindrà
l'obligació de comprovar que les dades que
introdueix en el mateix es corresponen amb
les que figuren a la documentació que li
hauran d’aportar els emprenedors en el
moment de començar la tramitació i haurà
de disposar de signatura electrònica per a
remetre el DUE al sistema CIRCE.

Decimoquinta. Conservación
documentación.

la

Quinzena. Conservació de la documentació.

De acuerdo a los plazos de prescripción
legal establecidos, los PAE deberán
conservar
copia
de
toda
la
documentación que los emprendedores
tienen la obligación de aportar en el
momento de comenzar la tramitación del
DUE. Esta documentación deberá ser
remitida al responsable del CIRCE en el
caso de que el presente convenio pierda
su vigencia o se produzca la baja del
PAE.

D'acord als terminis de prescripció legal
establerts, els PAE hauran de conservar
còpia de tota la documentació que els
emprenedors tenen l'obligació d'aportar en
el moment de començar la tramitació del
DUE. Aquesta documentació haurà de ser
remesa al responsable del CIRCE en el cas
que el present conveni perdi la seva
vigència o es produeixi la baixa del PAE.

Decimosexta. Efectos y extinción

Setzena. Efectes i extinció

El presente convenio resultará eficaz una
vez inscrito en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal y
publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».

El present conveni resultarà eficaç un cop
inscrit en el Registre Electrònic estatal
d'Òrgans i Instruments de Cooperació del
sector públic estatal i publicat en el «Butlletí
Oficial de l'Estat».

El presente convenio se extinguirá
transcurridos cuatro años desde la
inscripción en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal y
la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del convenio. En cualquier
momento antes de finalizar el citado
plazo, las partes podrán acordar
unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales.
Dicho acuerdo deberá ser aprobado por

El present conveni s'extingirà transcorreguts
quatre anys des de la inscripció al Registre
Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de
Cooperació del sector públic estatal i la
publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat»
del conveni. En qualsevol moment abans de
finalitzar l'esmentat termini, les parts podran
acordar unànimement la seva pròrroga per
un període de fins a quatre anys
addicionals. L’esmentat acord haurà de ser
aprovat pels òrgans competents d’ambdues
parts i constar de manera expressa.

de
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los órganos competentes de ambas
partes y constar de manera expresa.
Además, el presente convenio podrá
extinguirse por el cumplimiento de las
actuaciones que constituyen su objeto o
por incurrir en alguna de las siguientes
causas de resolución:

A més, el present conveni podrà extingir-se
pel compliment de les actuacions que
constitueixen el seu objecte o per incórrer
en alguna de les següents causes de
resolució:

-

el transcurso del plazo de vigencia del
convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.

-

el transcurs del termini de vigència del
conveni sense haver-se acordat la
pròrroga del mateix.

-

el acuerdo unánime de todos los
firmantes.

-

l'acord unànime de tots els signants.

-

el incumplimiento de las obligaciones
y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes. En este caso,
se estará a lo dispuesto en el artículo
51.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, no teniendo que
indemnizar económicamente la parte
incumplidora a la otra parte por el
incumplimiento de las obligaciones,
salvo que hubiera actuado de mala fe,
sin perjuicio de su responsabilidad
frente a terceros.

-

l’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per part d'algun
dels signants. En aquest cas, s'estarà al
que disposa l'article 51.2 c) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del
Sector
Públic,
no
havent
d’indemnitzar econòmicament la part
incomplidora
a
l'altra
part
per
l'incompliment de les obligacions, llevat
que hagi actuat de mala fe, sense
perjudici de la seva responsabilitat
davant de tercers.

-

por decisión judicial declaratoria de la
nulidad del convenio.

-

per decisió judicial declaratòria de la
nul·litat del conveni.

-

si todos los PAE son dados de baja.

-

si tots els PAE són donats de baixa.

-

por cualquier otra causa distinta de las
anteriores prevista legalmente.

-

per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista legalment.

Decimoséptima. Motivos de baja de los
PAE.

Dissetena. Motius de baixa dels PAE.

La Administración General del Estado, a
través del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, actuando por medio
de la DGIPYME, podrá dar de baja a los
PAE por incumplimiento de los términos
del presente convenio o cuando
transcurrido un año de su puesta en
funcionamiento no hubieran realizado

L’Administració General de l'Estat, a través
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,
actuant mitjançant la DGIPYME, podrà
donar de baixa als PAE per incompliment
dels termes del present conveni o quan
transcorregut un any de la seva posada en
funcionament no haguessin realitzat cap
tramitació a través del sistema CIRCE.
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ninguna tramitación a través del sistema
CIRCE.
En estos casos, la DGIPYME podrá
inhabilitar al PAE cautelarmente y
concederá un trámite de audiencia previo
al acuerdo definitivo de baja del PAE.

En aquests casos, la DGIPYME podrà
inhabilitar el PAE cautelarment i concedirà
un tràmit d'audiència previ a l'acord definitiu
de baixa del PAE.

Decimoctava. Orden jurisdiccional.

Divuitena. Ordre jurisdiccional.

El convenio se rige por lo previsto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

El conveni es regeix pel que preveu la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Las cuestiones litigiosas que surgieran en
la
interpretación,
aplicación
y
cumplimiento del presente Convenio y no
pudieren ser resueltas en el seno de la
Comisión de Seguimiento, quedarán
sometidas a la competencia de los
órganos
del
orden
jurisdiccional
contencioso administrativo radicados en
Madrid.

Les qüestions litigioses que sorgissin en la
interpretació,
aplicació
i
compliment
d'aquest Conveni i no poguessin ser
resoltes en el si de la Comissió de
Seguiment, quedaran sotmeses a la
competència dels òrgans de l'ordre
jurisdiccional
contenciós
administratiu
radicats a Madrid.

Decimonovena. Régimen de modificación
del convenio

Dinovena.
conveni

La modificación del contenido del
convenio requerirá acuerdo unánime y la
aprobación por parte de los órganos
competentes de los firmantes a
propuesta de la Comisión de Seguimiento
y deberá constar de manera expresa,
mediante la incorporación de una
adenda.

La modificació del contingut del conveni
requerirà acord unànime i l'aprovació per
part dels òrgans competents dels signants a
proposta de la Comissió de Seguiment i
haurà de constar de manera expressa,
mitjançant la incorporació d'una addenda.

Y en prueba de conformidad firman las
partes el presente documento

I en prova de conformitat signen les parts el
present document

Por la Diputación Provincial de Barcelona

Per la Diputació Provincial de Barcelona

Ilmo. Sr. Miquel Forns i Fusté

Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

P.D. (Texto Refundido 1/2018, sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias y atribuciones de los
órganos de la Diputación de Barcelona,
diferentes del Pleno, publicada en el
BOPB de fecha 11 de julio de 2018)

P.D. (Refosa 1/2018, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada en el BOPB de
data 11 de juliol de 2018)

Règim

de

modificació

del
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La Secretaria delegada

La Secretaria delegada

Beatriz Espinàs Vijande

Beatriz Espinàs Vijande

Por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo

Pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

D. Raül Blanco Díaz
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ANEXO I- MODELO

ANNEX I- MODEL

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE
ADHESIÓN AL CONVENIO DE FECHA
xxx DE xxx DE 2018 ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
DEL
ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
TURISMO (DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA - DGIPYME) Y LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
BARCELONA
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)
INTEGRADOS EN LA RED CIRCE.

DOCUMENT DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ
AL CONVENI DE DATA xxx DE xxx DE
2018
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT, A TRAVÉS DEL
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I
TURISME
(DIRECCIÓ
GENERAL
D’INDÚSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA
EMPRESA -DGIPYME) I LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE BARCELONA PER A
L'ESTABLIMENT DE PUNTS D'ATENCIÓ A
L'EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS A LA
XARXA CIRCE.

D./Dña <Nombre y apellidos del/de la
representante del ente local >, en nombre
y representación de <nombre del ente
local> , en su condición de <cargo>.

El Sr./Sra. < Nom i cognoms del/de la
representant de l'ens local >, en nom i
representació de <nom de l'ens local>, en la
seva condició de <càrrec > .

DECLARA:

DECLARA:

1.- Que dicho ente local ha acordado,
mediante (Resolución de/ Acuerdo de
órgano plenario o Junta de Gobierno de
fecha …) solicitar la adhesión al
Convenio firmado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (Dirección
General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa (DGIPYME)) y la

1.- Que l’esmentat ens local ha acordat,
mitjançant (Resolució de / Acord d'òrgan
plenari o Junta de Govern de data ...)
sol·licitar l'adhesió al Conveni signat pel
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
(Direcció General d’Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa (DGIPYME)) i la Diputació
de Barcelona de data xx de xx de 2018 per
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Diputación de Barcelona de fecha xx de
xx de 2018 para el establecimiento de
Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE), en sus oficinas municipales.

a l'establiment de Punts d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE), en les seves oficines
municipals.

(Se adjunta Certificado acreditativo).

(S'adjunta Certificat acreditatiu)

2.- Que dicho ente local conoce el
contenido de dicho Convenio, publicado
en el Boletín Oficial del Estado de fecha
XXXX, y aceptar las obligaciones,
servicios y requisitos que le sean de
aplicación y, en particular, las que se
especifican en las Cláusulas 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13, 14 y 15 de dicho Convenio.”

2.- Que l’esmentat ens local coneix el
contingut de l’esmentat Conveni, publicat al
Butlletí Oficial de l’Estat de data XXXX, i
acceptar les obligacions, serveis i requisits
que li siguin d'aplicació i, en particular, les
que s'especifiquen a les clàusules 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 13, 14 i 15 de l’esmentat Conveni”.

En

A

, a xx de xx

de

201

FIRMA”

Segundo.- NOTIFICAR estos acuerdos
a la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

, a xx

de xx

de 201

SIGNATURA”

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la
Direcció General d’Indústria i de la Petita
i Mitjana Empresa del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.”

Gerència Serveis de Comerç Urbà
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a finançar
activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que
millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors
comercials i de serveis per a l’exercici 2018, per un import total de 149.997,80 €
(exp. núm. 2018/0011095).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, (en endavant LGS), i en el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com en els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, (en endavant ROAS).
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Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017, (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 19 de Juliol de
2018, va aprovar la convocatòria, que incorporava les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions (núm. 2018/9533), mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de
finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que
millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i
de serveis per a l’exercici 2018, per un import màxim de cent cinquanta mil
(150.000,00) EUR.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS i a l’article 19.2
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 26 de juliol de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 409520.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 8 de novembre de 2018.
Vist l’informe emès per la cap del Servei de Comerç Urbà en data 6 de novembre de
2018 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a
l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, així com a
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Vist el punt 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicat
al BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions (núm. 2018/9533), mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de finançar activitats
de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per
a l’exercici 2018, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Annex 2. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

Nom Actuació

Associació
de
G64192552 Comerciants
El
Foix Anem Endavant
Comerç del Foix
Assoc
Comerciants,
Professionals i Empreses
G60879954
Campanya de Nadal
de serveis de Granollers
Centre
Fira de novembre de
G62255070 Associació Tot Comerç
2018
G64583834 Vilassar Comerç
Guia Comercial 2018
Associació
de
Comerciants
i Campanya de Festa
G62915657
Professionals de Bigues i Major de Bigues i Riells
Riells
Unió
de
Botiguers
G58518119
Made.igd slowshopping
d'Igualada
Associació
G60830460
Tu com ho dius?
TerrassaCentre
L'Associació
de
G60271228 Comerciants de Castellar Imatge i Marca
del Vallès
Web App Canal Oficial
G66222324 Vic Comerç
Vic Comerç
Agrupació de Botiguers i Programa de visual
G63116263 Comerciants de Moià marxandatge
i
(ABIC Moià)
aparadorisme

Puntuació

Import
Subvenció

89

1.068,00 €

87

5.720,50 €

83

6.911,80 €

82

4.920,00 €

82

543,20 €

81

5.670,00 €

80

7.034,30 €

80

3.630,00 €

80

5.600,00 €

79

1.422,00 €
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Annex 2. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

G66088287 Argentona es mou

Nom Actuació

Puntuació

Promoció del nucli
comercial i activació de
ventes campanya de
Nadal

Import
Subvenció

79

1.580,00 €

79

1.501,00 €

78

1.950,00 €

78

2.340,00 €

77

4.620,00 €

76

2.280,00 €

76

1.766,90 €

75

1.875,00 €

75

1.312,50 €

74

2.220,00 €

74

4.440,00 €

74

3.052,50 €

73

584,00 €

73

8.030,00 €

73

730,00 €

Associació Agrupació de
Reactivem la Botiga al
G58991167 Serveis i Comerciants de
Carrer de la Garriga!
La Garriga
Tòtem
interactiu,
Unió de Botiguers i
G58116435
instal·lat al centre de
Comerciants de Manresa
Manresa
Associació
de
Dinamització Comercial
G60467016 Comerciants
de
Ca
a Ca n’Aurell
n'Aurell de Terrassa
Associació
de
G62774526 Comerciants
Eix Campanya de nadal
Terrassa Nord
Unió d'Associacions del
Fira de l’Aigua i el
G63127419 Comerç de Montcada
Comerç
Centre Comerç
Unió de Comerciants de
G60784105
Benvinguda a l'estiu
Les Roquetes del Garraf
Unió de Botiguers i
G61565537 Comerciants
de Fidelització de clients
Palautordera
Associació Sant Cugat Promoció Sant Cugat
G65721797
Comerç
Comerç Opis
Unió de Botiguers de
G59816298
Revista calendari
Montmeló
Associació de Comerç Badalona Shops Open
G65792749
Badacentre
Night
Comerços Associats de
G62385216
Nadal 2018
Premià de Mar
Associació
de
G58841438 Comerciants de Tona Els rodolins del comerç
Punt Comercial
Agrupació del Comerç i la
G58480724 Indústria
de
Santa El Comerç Viu de nit
Coloma de Gramenet
Unió
de
Botiguers,
Comerciants
i
G61634341
Botigues al carrer
Professionals de Llinars
del Vallès
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Annex 2. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

Associació de Comerç i
G63551436 Serveis Xarxa Comercial
de Viladecans
Associació
de
G64028038 comerciants
Ronçana
Comerç Actiu

G58778986

G63196729
G66864174
G60339538
G60637774
V63475545
G63342182
G59901520
G61952669

G66212606

G60736899
G62419957
G65245417

Nom Actuació

Puntuació

Programa anual Xarxa
comercial
de
Viladecans

Import
Subvenció

72

4.728,20 €

lmplantació
socials i Web

72

2.088,00 €

72

2.160,00 €

71

1.420,00 €

71

1.597,50 €

70

700,00 €

68

2.040,00 €

68

1.360,00 €

67

1.058,60 €

67

2.010,00 €

67

1.386,90 €

67

3.770,50 €

66

1.012,20 €

66

1.320,00 €

65

877,50 €

xarxes

Consolidació
del
sistema de targetes de
Unió de Botiguers de fidelització de clientela
Cardona
de la unió de botiguers
de Cardona, implantat
l'any 2017
Associació
de Promoció, animació i
Comerciants
Tordera comunicació
del
Centre
comerç a Tordera
Associació d'Empresaris
Compra al Municipi i
de Sant Bartomeu del
Fes-lo créixer
Grau
Guarniment nadalenc:
Associació de Comerços
Arbres
de
fusta
i Serveis de Masquefa
individuals (C. Nadal)
Agrupació
de Incentivem el nostre
Comerciants de Torelló
comerç
Sabadell Comerç Centre La Festa del comerç
Unió de Botiguers de El Passaport de la UB
Vallirana
Vallirana
Els
Comerciants
Associació
de
Anuncis a l'informatiu
Comerciants de
Sta.
Perpètua de Mogoda
Associació de Botiguers i
Bosses reutilitzables
Serveis del Rec al Roc
Projecte
per
la
Associació nou centre identificació
dels
Igualada
comerciants establiments i ampliació
negocis
de la comunicació de
Nou Centre
Unió de Botiguers de 3r Concurs el Parany a
Ripollet
l’Aparador
Agrupació
de Reforç
imatge
de
comerciants de la Palma L’ACEP
Unió de Botiguers i Campanya de TardorServeis de Centelles
presentació de la web
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Annex 2. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

G61992525

Manlleu Associació
Comerciants

G58717919

Unió de Botiguers
Comerciants de Berga

G61932695
G60356169
G63456461
G58359811
G60386349
G59415489
G59999151
G63473045
G65252686

G58694472

G60094083

G61694436

G60668977

Nom Actuació
de

Shop in shop

Pla
d'actuació
dinamització de Berga
comercial 2018
Projecte dinamització
Associació Centre Vila
2018
Associació Comerciants i A Gelida vivim el
Botiguers de Gelida
comerç
Unió de Botiguers i
Campanya tardor del
Comerciants
de
comerç de Navarcles
Navarcles
Assoc de Comerciantes
Mostra de Tardor
Comerç Creu
Associació
de
Comerciants de Palau- Comerç Fest
Solità i Plegamans
Campanya
de
Unió de Botiguers d'Artés comunicació de Nadal
del Comerç d’Artés
Unió de Botiguers i
Comerciants de Prats de Dinamització dissabtes
Lluçanès
Associació
Roda
de Digitalitzem el comerç
Comerciants
de Roda de Ter
Associació
de
Gestió de Dinamització
Comerciants i Serveis de
de Xarxes
Calldetenes
Campanya de Nadal de
Associació
de l’Associació
de
Comerciants de Gironella Comerciants
de
Gironella
Associació
de
Comerciants i Industrials Estima el comerç local
de Ribes, Fem Ribes
Associació de Botiguers,
Adquisició de material
Comerciants
i
per a campanyes de
Professionals de Les
dinamització (urnes)
Franqueses
Associació
de
Decoració banderoles
Comerciants del Carrer
botigues i publicitat
Sobrerroca, Plaça Major,
calendari
Sant Miquel i Voltants
i

Puntuació

Import
Subvenció

65

2.925,00 €

65

3.900,00 €

64

3.584,00 €

63

494,00 €

63

1.890,00 €

62

1.785,60 €

62

930,00 €

61

1.830,00 €

60

1.800,00 €

60

1.800,00 €

60

420,00 €

60

1.800,00 €

59

1.180,00 €

59

260,90 €

58

1.740,00 €
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Annex 2. Subvencions Concedides
CIF

Associació
de
G58877218 Comerciants Ca n'Oriac
Comerç
Associació
Cerdanyola
G66095936
Comerç i Serveis
G62939467
G63473359
G65209652
G67101691
G66986027
G65809527
G64678576
G66079096

Nom Actuació

Puntuació

Import
Subvenció

Somnis de tardor -5
Edició

57

1.710,00 €

56

5.600,00 €

56

327,60 €

55

990,00 €

55

495,00 €

52

1.560,00 €

51

904,60 €

49

980,00 €

47

1.410,00 €

45

1.350,00 €

Nom Entitat

III Fira de Cerdanyola
Comerç
Campanya
de
Comerç Actiu Canovelles divulgació
de
l’associació
Associació
de
Comerciants
del Fira tastet de Nadal
Voltreganès
Cabrerès Associació de Informàtica
per
al
Comerciants
comerç
Associació Gremi de
Campanya de Nadal
Comerç de Castelldefels
Associació
de Campanya de promoció
Comerciants
Canet i
visibilitat
de
Centre
l'associació
Associació Sant Fruitós Festa del comerç de
Comerç Actiu
Sant Fruitós de Bages
Grup de Comerciants Belluga’t
amb
el
Codinenc
comerç codinenc
Assoc
Nou
Comerç No em deixis, m'agrada
Cabrils
estar al teu costat

Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
Annex 1. Sol·licituds Excloses
CIF

Nom Entitat

Nom Projecte

G63626139

Fundació
Comerç
Ciutadà

Observatori dels
centres urbans de
la Fundació
Comerç Ciutadà

G66636259

Sant Quirze
Comerç

Campanya de
Nadal

Import
sol·licitat

Motiu de l'Exclusió

No complir un dels requisits
del punt 4.1 de les bases de
la convocatòria 2018/9533:
pertànyer a municipis de
19.200,00 €
menys de 300.000 habitants i
que el seu àmbit d’actuació
no superi aquest nombre de
població
2.590,00 € Manca de documentació
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Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-set amb vuitanta (149.997,80) EUR amb
càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses
de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- ALLIBERAR el crèdit per import de dos amb vint (2,20) EUR a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900.
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
El president, senyor Castells (CiU), informa de la proposta d’incorporar a l’Ordre del
dia de la sessió, per la via d’urgència, quatre nous punts.
La secretària general, senyor Mahillo, diu: “Sí, ahora hay 4 puntos de urgencia, que
son 4 créditos que van por urgencia porque al haber cambiado la empresa
adjudicataria del Banco Sabadell al Banco Bilbao Vizcaya, estaban solicitados y ayer
llegaron las autorizaciones del banco. Si esperamos a la sesión del 20 de diciembre no
habrá tiempo para gestionarlos antes del 31 de diciembre.”
El president, senyor Castells (CiU), diu: D’acord perfecte, ha quedat molt clar.
Votaríem. Votem la urgència.
Estimada la urgència, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
s’incorporen a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa l’aprovació dels
Dictàmens següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
1.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 15.774,35 €, a l'Ajuntament de Canet de Mar, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017834).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
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La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Canet de Mar presentà en data 30/10/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 285.600,25 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Canet de Mar.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 285.600,25 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,991%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 285.600,25 EUR amb una
subvenció d’import de 15.774,35 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 15.774,35 EUR a l'Ajuntament de Canet de Mar
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 30/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
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Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm.
2018/0018845).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Gavà presentà en data 15/11/2018 una sol·licitud d'un préstec de
1.666.300,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Gavà.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.666.300,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.666.300,00 EUR amb una
subvenció d’import de 71.416,51 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 71.416,51 EUR a l'Ajuntament de Gavà per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
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seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
15/11/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 128.578,01 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0013392).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 27/07/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 3.000.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Viladecans.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 3.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,769%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.000.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 128.578,01 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 128.578,01 EUR a l'Ajuntament de Viladecans
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 27/07/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 45.541,15 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016559).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 11/10/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 824.539,08 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 824.539,08 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,991%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 824.539,08 EUR amb una
subvenció d’import de 45.541,15 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 45.541,15 EUR a l'Ajuntament de Vilanova del
Camí per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 11/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

