
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
Data:    26 de juliol de 2012 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:25 hores del matí   
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius i Serra 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 



   

 2/181

EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
 
Oberta la sessió pel Sr. 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 12 de juliol de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Ángel Corella per al foment i la difusió de la 
dansa. 
 
3.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda de modificació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de Condicions de 
Vida i Hàbits de la Població de Catalunya. 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
4.- Decret de la Presidència de data 10 de juliol de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 16 de juliol de 2012. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 16 de juliol de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del “Consejo de 
Empadronamiento, Sección Provincial de Barcelona”, del dia 19 de juliol de 2012. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
6.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença com a 
codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el 
recurs núm. 173/2012-3 interposat contra el decret que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-502, a causa de l’existència de 
sorra a la calçada. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 2 de juliol de 2012, de compareixença com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, en el procediment núm. 
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156/2012-E relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-423, en el qual van 
resultar afectades 3 balises i una barana. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que declara la caducitat del recurs núm. 425/2011, interposat contra els 
acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatius al preu just de les finques 
expropiades per l’execució de les obres del projecte "Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona". 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que 
desestima el recurs 489/2011, interposat contra la resolució que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-1415, a causa d’una deformació a 
la calçada produïda per l’arrel d’un arbre. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona en el procediment 
abreujat 95/2011, que condemna E.M.G., com a autor responsable d’un delicte contra 
la seguretat del trànsit, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació amb la quantitat 
de cent vint (120) €, més els interessos legals, pels desperfectes ocasionats a un 
senyal de circulació situat a la carretera BV-2005. 
 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
Donar compte de: 
 
11.- Decret de la Presidència que resol autoritzar i disposar la despesa corresponent al 
segon pagament intermedi a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marc del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Lot 2: 
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
Dictamen 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria 
de la tercera edició dels Premis “Contes breus sobre Europa”. 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat Abat Oliba CEU i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
pràctiques dels alumnes del grau de Psicologia en els Ajuntaments de la província de 
Barcelona. 
 



   

 4/181

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 

14.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers 
dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’12 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY). 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de deutes 
de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. 
 

Servei de Programació 
 

Programa de Crèdit Local 
 

16.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou mil nou-
cents noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (109.994,61) € a l’Ajuntament de 
Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar 
les inversions del pressupost 2012. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

17.- Dictamen que proposa aprovar una addenda de modificació del conveni 
d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt, signat el 23 d’octubre de 2008 amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

18.- Dictamen que proposa declarar un vehicle matrícula B-0613-PW, que consta a 
l’Inventari de Béns, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Canyelles. 
 

19.- Dictamen que proposa Iniciar l’expedient de cessió d’ús per quatre anys, a favor 
de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície de 161,50 m2 del local situat a la 
planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, 9-11, d’aquesta població.  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Servei de Teixit Productiu 
 

20.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte d’implantació local de la 
reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la província de Barcelona, 
amb una despesa de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis (242.806) €. 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura 
de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura popular 
i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases específiques en règim de concurrència 
competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 23 de 
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febrer de 2012, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a 
tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta. 
 

22.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de venda 
d’entrades i la gestió d’audiències dels Espais Escènics Municipals, que tinguin per 
finalitat el desenvolupament d’estratègies de marketing d’espais escènics municipals, 
per a l’any  2012. 
 

23.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  en el marc de les bases 
reguladores de subvencions per al segon semestre de 2012 del Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals. 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

24.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels ajuts 
consistents en fons de prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria 
2011, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Que suposa, renúncies: vuit mil quatre-
cents vuitanta-tres (8.483) €, reduccions: vuit-cents noranta-quatre (894) € i reconèixer 
el dret de la Diba a la devolució per no haver justificat l’import avançant de set mil cinc-
cents vuitanta-nou (7.589) €. 

 

25.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies a 
l’ajut del fons de prestació “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles 
bressols municipals” corresponent a l’any 2011, en l’àmbit de suport de serveis i les 
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
Que suposa, renúncies: trenta-sis mil dos-cents vuitanta-nou euros amb disset cèntims 
(36.289,17) €, reduccions: trenta-un mil cent quaranta euros amb noranta-quatre 
cèntims (31.140,94) € i reconèixer el dret de la Diba a la devolució per no haver 
justificat l’import avançant de cinc mil cent quaranta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims 
(5.148,23) €. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 

26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2012/4410. 
 

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

 

27.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del contracte per l’execució de les 
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
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Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE 
LA CREU”  (10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29.- Ratificació del Decret de la Presidència que resol l’acceptació de la subvenció 
concedida per la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per seleccionar 
operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 2007-2013, 
eixos 2 i 4, amb el projecte “Actuacions en les infraestructures preventives i d’extinció 
d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, per un import de quatre-cents tretze 
mil set-cents quinze euros amb noranta-dos cèntims (413.715,92) €. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. Carles Aulet Salvador, per a activitats a desenvolupar 
en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar 
l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-cents quaranta euros amb sis 
cèntims (2.340,06) €. 
 
31.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. Ignasi de Ros Sopranis, per a activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, 
per no justificar l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-cents quaranta 
euros amb sis cèntims (2.340,06) €. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions per concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre 
en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social 
per a l’any 2012. 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

33.- Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la 
“Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència 
de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2012”. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2012, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona i la Fundació Ángel Corella per al foment i la difusió de 
la dansa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en el marc de les competències pròpies dels 
governs locals establertes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 84 EAC) i d’acord 
tant amb la Llei de bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), coopera en el foment del 
desenvolupament social dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
Vist que la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA és una entitat constituïda el 2001, amb la 
finalitat de fomentar l'art de la dansa clàssica, facilitant els mitjans a ballarins que, per 
circumstàncies socials, econòmiques o d'altra índole, no puguin dur a bon terme la 
seva formació i que ja fa anys que va iniciar un ambiciós projecte d’índole educatiu, 
artístic i cultural 
 
Vist que el Corella Ballet és una de les iniciatives posades en marxa per la Fundació 
Ángel Corella amb el propòsit de promoure la dansa clàssica en el nostre país i que la 
Diputació de Barcelona valora de forma molt positiva la tasca que realitza la Fundació 
Ángel Corella i considera, a més, que el foment i la difusió de la dansa poden ser 
d’interès pels valors que pot aportar de cara al desenvolupament personal i col·lectiu 
de la ciutadania, tant per a la infantesa com per a la població en general. 
 

Vist que és voluntat de les parts establir una fórmula de col·laboració que permeti que 
diferents municipis de la demarcació de Barcelona gaudeixin d’espectacles del Corella 
Ballet i alhora, que la Diputació de Barcelona doni suport a la Fundació Ángel Corella per 
a la consecució de les seves finalitats. I la fórmula legalment més eficaç és la 
formalització d’un conveni de col·laboració 
 

Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 

Vista l’apartat 3.4.paràgraf i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, el text literal del qual és el 
següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
FUNDACIÓN ÁNGEL CORELLA PER AL FOMENT I LA DIFUSIÓ DE LA DANSA 

 
REUNITS 

 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per representada per l’Excm. 
Sr. Salvador Esteve Figueras President de la Diputació de Barcelona, i facultat en virtut de 
la Refosa núm. 1/2012 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 6 de juny de 2012; assistit 
per la secretària delegada Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les determinacions 
previstes en el Decret de la Presidència de la corporació núm. 3538/12, de 2.5.2012 
publicada al BOPB de 16 de maig de 2012 
 
I, de l’altra part, la FUNDACIÓN ÁNGEL CORELLA, amb domicili social a ................................ 
representada en aquest acte pel Sr./Sra. ........ , en la seva condició de .........................., actuant 
en ús de les facultats que té conferides, segons acredita mitjançant escriptura de poder 
atorgada davant el Notari de ............................................., sota el núm. ............................. del 
seu Protocol, en data ......................  
 
ANTECEDENTS  

 
I. Que la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en el marc de les competències pròpies dels 

governs locals establertes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 84 EAC) i d’acord 
tant amb la Llei de bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), coopera en el foment del 
desenvolupament social dels municipis del seu àmbit territorial. 

  
II. Que la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA  és una entitat constituïda el 2001, amb la 

finalitat de fomentar l'art de la dansa clàssica, facilitant els mitjans a ballarins que, per 
circumstàncies socials, econòmiques o d'altra índole, no puguin dur a bon terme la 
seva formació. 

 
Legitimada pel renom internacional del seu president i avalada per la seva brillant 
trajectòria professional, la Fundació Ángel Corella va iniciar fa anys un ambiciós 
projecte d'índole educatiu, artístic i cultural. 

 
III. Que la dansa clàssica, en el nostre país, sempre ha tingut dificultats, a causa, 

sobretot, a una manca de tradició. Això es tradueix en escassos suports de formació i 
finançament. El resultat actual és, per exemple, l’existència d’un nombre important 
d'extraordinaris ballarins espanyols ocupant llocs destacats en grans companyies de 
ballet del món. La Fundació Ángel Corella, prenent com a exemple les grans escoles i 
companyies internacionals, va posar de manifest aquesta situació fa ja uns anys i va 
implantar a Espanya un mètode d'ensenyament clàssic que formi els millors 
professionals i, alhora, faci de la dansa un àmbit per a la vida; un sistema de creació i 
de projecció a l'exterior per a la nostra cultura. 

 
IV. Que el Corella Ballet és una de les iniciatives posades en marxa per la Fundació 

Ángel Corella amb el propòsit de promoure la dansa clàssica en el nostre país. La 
motivació de la seva creació respon al desig d'Ángel Corella d'obrir portes dins del 
país perquè els ballarins clàssics puguin desenvolupar-se professionalment sense 
necessitats de sortir a l'exterior, i així frenar l'èxode de ballarins que es produeix des 
de fa dues dècades. 
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V. Que la Diputació de Barcelona valora de forma molt positiva la tasca que realitza la 
Fundació Ángel Corella i considera, a més, que el foment i la difusió de la dansa 
poden ser d’interès pels valors que pot aportar de cara al desenvolupament personal i 
col·lectiu de la ciutadania, tant per a la infantesa com per a la població en general. 

 
VI. Que és voluntat de les parts establir una fórmula de col·laboració que permeti que 

diferents municipis de la demarcació de Barcelona gaudeixin d’espectacles del Corella 
Ballet i alhora, que la Diputació de Barcelona doni suport a la Fundació Ángel Corella per 
a la consecució de les seves finalitats. I la fórmula legalment més eficaç és la 
formalització del present conveni de col·laboració. 

 
VII. Que cadascun dels representants de les parts manifesta els següents extrems: (i) que la 

corporació o entitat per ell representada té plena capacitat per celebrar i complir el 
present conveni de col·laboració i que, en el seu cas, ha adoptat els acords socials que 
poguessin ser necessaris d’acord amb les lleis i estatuts aplicables; (ii) que la celebració i 
compliment d’aquest conveni específic de col·laboració no constitueix infracció de norma, 
estatut, resolució o contracte pel que estigui obligada la seva representada; (iii) que el 
representant té poder suficient per celebrar aquest conveni en nom de la seva 
representada; i (iv) que aquest conveni constitueix una obligació vàlida i exigible per a la 
seva representada.  

 
VIII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern de data ...... 

de ........ de 2012 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 

PACTES 
 

Primer.-  Objecte. 
 

L’objecte d’aquest conveni és determinar la col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA i la FUNDACIO ÁNGEL CORELLA de forma tal que diferents municipis de la 
demarcació de Barcelona gaudeixin d’espectacles i de la participació en diferents activitats de 
personal del Corella Ballet i, alhora, que la Diputació de Barcelona doni suport a la Fundació 
Ángel Corella per a la consecució de les seves finalitats.  
 
Segon.-  Compromisos de la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA. 
 
En virtut el present conveni de col·laboració, la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA es 
compromet a: 
 
a) Fer exhibicions artístiques amb els seus ballarins, en els municipis de la demarcació de 
Barcelona que siguin acordats per les parts (en aquest cas la Fundació Corella assumirà les 
despeses derivades de les actuacions (desplaçament, vestuari etc.) i les contractacions, 
assegurances etc dels seus ballarins). 
 
b) Realitzar xerrades específiques sobre la dansa clàssica, amb tècnics experts vinculats a 
la Fundació, en els municipis de la demarcació de Barcelona que siguin acordats per les 
parts.  
 
e) Incorporar el logotip corporatiu facilitat per la Diputació de Barcelona en les seves 
actuacions i fer constar en dit material la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona.    
 
En virtut del present conveni de col·laboració, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA es compromet 
a donar suport a la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA pel desenvolupament dels seus projectes i 
per a la consecució de diversos objectius: 

 
a) Vetllar per la promoció i la difusió de la dansa als municipis 
b) Generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l’àmbit local  
c) Incentivar projectes culturals de proximitat que incrementin la cohesió social i la participació. 

 
Per tal de fer efectiva la col·laboració de referència, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA aportarà 
la quantitat de dos-cents mil (200.000) € que haurà de correspondre’s amb les següents 
despeses elegibles:  

 
1. Col·laboració de personal (coordinació, monitoratge, organització d’un espectacle, 

preparació de l’espectacle, assessorament tècnic, xerrades ...) en activitats realitzades 
en els municipis de la demarcació de Barcelona acordats per les parts. 

 
2. Vestuari, material tècnic i artístic. 
 
3. Desplaçaments, assegurances 
 
4. Altres activitats de caràcter general realitzades per la Fundació, a més de les realitzades 

en els municipis de la demarcació de Barcelona, incloses despeses de personal. 
 

La FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA ha suportat una sèrie de despeses al llarg de 2012, prèvies 
a la data d’inici de vigència del present conveni, que els són necessàries per a portar a terme 
les activitats descrites al mateix. La Diputació de Barcelona, coneixedora dels problemes 
financers i de liquiditat manifestats per l’entitat, accepta aquestes despeses com a justificació 
de l’aportació i estableix que el pagament de la mateixa es farà efectiu en dos cops: 

 

 Un pagament del 85% del total, cent setanta mil (170.000) €, al moment de la signatura 
del conveni.  

 

 Un pagament del 15% restant, trenta mil (30.000) € a la finalització de la vigència del 
conveni.  

 
Tots dos pagaments es faran efectius prèvia presentació de la relació de despeses 
efectivament realitzades i pagades amb aportació de factures o altres documents equivalents 
en original o còpia compulsada. 
 
A més, per a la justificació del segon pagament, que s’haurà de realitzar  abans del 31 de març 
de 2013, s’adjuntarà : 

 
 Memòria tècnica que resumeixi les actuacions realitzades. 
 Recull fotogràfic de les diferents activitats (preferentment en format digital), on es pugui 

constatar la presència de la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 Un exemplar de la documentació gràfica generada per les activitats, on haurà de figurar 

el logotip de la Diputació de Barcelona, que se li facilitarà a tal efecte. 
 

Així mateix, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA es compromet a facilitar a la FUNDACIÓ 
ÁNGEL CORELLA els logotips corporatius per a la seva inserció en el material gràfic i de 
difusió del projecte, i a cedir els elements d'imatge corporativa (tanques, banderoles  etc) 
per a la seva col·locació als llocs on es duguin a terme les activitats pròpies del projecte. 
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Quart.- Comissió tècnica de seguiment i coordinació. 
 
Per tal de coordinar la present col·laboració, es constitueix una Comissió tècnica de 
seguiment i coordinació del present conveni, formada per: 
 
a) Un/a representant de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
b) Un/a representant de la FUNDACIÓ ÁNGEL CORELLA. 
 
La Comissió tècnica de seguiment i coordinació es reunirà, com a mínim, en el termini de 
quinze dies des de la signatura del conveni i a efectes de l’inici de l’execució del projecte. Al 
llarg del període de vigència del conveni, la Comissió es reunirà quantes vegades les parts 
considerin necessari i així ho apreciï com a mínim una de les parts. Ho farà, també, a 
l’acabament de la col·laboració per tal de valorar els resultats.  
 
La Comissió tècnica de seguiment i coordinació avaluarà les necessitats de revisió del 
present conveni per adequar-ne els seus pactes a les noves realitats que puguin sorgir 
durant la seva vigència. 
 
Cinquè.- Utilització de logos i signes distintius.   
 
La possibilitat d’utilitzar, per part de qualsevol de les dues entitats els logotips i altres signes 
distintius de la seva propietat per a fer difusió de la col·laboració derivada d’aquest conveni 
només podrà fer-se prèvia sol·licitud a l’altra entitat i sota la seva autorització expressa i  
únicament i exclusivament durant el període de vigència del present conveni de 
col·laboració. 
 
Així doncs, el present conveni no suposa per part de cap de les dues entitats signants 
d’aquest conveni la transferència de cap tipus de titularitat de la propietat intel·lectual i 
industrial a l’altra part. En aquest sentit, sense el previ consentiment previ i escrit de l’altra 
part, cap de les dues entitats no podrà fer un ús que no hagi estat autoritzat per part 
d’aquesta, ni, de cap altra manera, compartiran els continguts i/o materials amb tercers.  
 
Ambdues entitats es comprometen a adoptar totes aquelles mesures que resultin adients 
per a la salvaguarda de les marques i els drets de propietat intel·lectual, durant i després de 
la vigència del conveni.       
 
A la finalització d’aquest conveni, les parts vindran obligades a cessar immediatament en 
l’ús de la imatge, nom o logotip que cadascuna de les parts estiguessin fent de l’altre per raó 
d’aquest conveni, excepte previ acord. 
 
Sisè.- Ús d’imatge social i marques.  
 
Les parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges 
institucionals i altres elements distintius en les accions de publicitat i de difusió, derivades 
únicament i exclusivament del compliment del present conveni i només durant el seu 
període de vigència.  
 
En aquest sentit, la utilització en qualsevol suport de la denominació social, nom comercial, 
marca, logotip, imatge o altres elements distintius per qualsevol de les parts, requerirà la 
prèvia acceptació expressa del titular corresponent. 
 
Per l’exposat anteriorment, el present conveni no constitueix, en cap forma, transferència o 
autorització d’ús del patrimoni marcari o d’exclusiva de cap de les parts, per la qual cosa, i 
sense perjudici de l’autorització genèrica que es confereix al present conveni, qualsevol ús 
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dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de cadascuna de les parts requerirà 
la prèvia autorització expressa i escrita d’aquestes. 
 
A la finalització d’aquest Conveni les parts vindran obligades a cessar immediatament en 
l’ús de la imatge, nom o logotip que cadascuna de les parts estiguessin fent de l’altre per raó 
d’aquest conveni. 
 
Setè.-  Difusió. 
  

Les parts acordaran la conveniència de la difusió pública de la signatura del present conveni 
en els suports publicitaris o mitjans informatius que s’hi estableixin de mutu acord, de forma 
expressa i per escrit, així com del contingut de l’esmentada difusió. 
 
Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments i/o que siguin objecte del present 
conveni i dels que s’acordi difondre, hauran de ser pactats prèviament per les parts així com 
autoritzats expressament per aquestes, així com el suport, format o mitjà a través del qual 
es durà a terme, sense que, un cop acordat el mateix, sigui possible modificar-lo, 
transformar-lo, ni alterar-lo.   
 

Vuitè.- Durada.  
 

Les parts convenen que la durada del present conveni s’estendrà des de la signatura del 
mateix fins al 31 de desembre de 2012.  
 
Novè.- Integritat del conveni. Invalidesa d’acords anteriors.  
 
Aquest conveni expressa íntegrament l’acord de les parts amb relació al seu objecte i 
condicions, i en conseqüència tot el seu contingut obliga i vincula les parts que el subscriuen 
en la mesura que reflecteix la ferma voluntat i conformitat sobre els termes que conté. 
 
Cap de les parts aquí presents ha acordat ni compta amb cap clàusula, expectativa, entesa, 
representació o garantia de cap tipus, excepte allò estipulat en aquest document. Totes les 
converses i negociacions anteriors i contemporànies han estat compilades, integrades i 
substituïdes per aquest conveni. 
 
D’acord amb l’anterior, el present conveni constitueix l’acord íntegre entre les parts i anul·la 
qualsevol altre pacte i/o acord entre elles, anterior o contemporani, ja sigui de forma escrita 
o verbal, amb una finalitat idèntica o anàloga a la present. 
 

Desè.- Modificacions i/o esmenes.  
 
Cap modificació d’aquest conveni afectarà les parts a excepció que es faci per escrit i estigui 
signada per representants autoritzats d’aquestes. 
 
Onzè.- Nul·litat parcial.  
 
Tota clàusula o disposició del present conveni que sigui declarada nul·la, il·legal o invàlida, 
no afectarà ni invalidarà cap de les altres clàusules i disposicions, les quals continuaran 
plenament vigents. 
 
Dotzè.- Formes d’extinció.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  

 
a) Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
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b) Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta 
execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts, en particular 
per l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni. La resolució del 
conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia sol·licitud en aquest sentit 
davant la part suposadament causant.  

c) Per avinença de les parts signatàries, per la impossibilitat manifesta d’execució del 
projecte objecte del conveni o per raons d’altra naturalesa.    

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
de cooperació.       

 
Tretzè.-  Protecció de dades.  
 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades i el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal, les parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap 
mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència d’aquest 
conveni, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix. En 
aquests sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades esmentades o 
els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes.  
 
Catorzè.-  Solució de conflictes.  
 
El present conveni es regeix pel que disposa l’article 273 i següents del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
essent competent la jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució de les qüestions 
que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes establerts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat exemplar en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents mil (200.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10710/949A0/48929 del pressupost de l’exercici 2012, per 
fer front a la col·laboració objecte d’aquest conveni, en els termes i condicions que 
s’especifiquen en l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Fundació Angel Corella 
 
3.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda de modificació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de 
Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 28 de juny de 2010 la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals 
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i Metropolitans de Barcelona van subscriure un conveni de col·laboració per a l’edició 
2010-2011 de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya. 
 
Quant al finançament del conveni, el pacte onzè establia el següent:  
 

“Onzè. Finançament del Conveni 
 
El pressupost total de l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya (document que s’adjunta con annex a aquest 
Conveni) és de 1.350.000 €. 
 
L’esmentat import total serà finançat a parts iguals entre les quatre institucions 
signatàries d’aquest conveni de col·laboració. 
 
Atès que el gruix dels treballs definits a les diferents fases d’execució del projecte 
correspondrà realitzar-los, bàsica i majoritàriament, als serveis tècnics del Consorci 
IERMB, la resta d’institucions es comprometen a transferir-li la seva part de 
finançament en quotes anuals. Així mateix, la part de finançament que correspon al 
Consorci IERMB s’aportarà en valoració dels seus serveis tècnics i mitjans propis 
dedicats al projecte. 
 
La part de finançament de l’operació que correspon a l’IDESCAT s’aportarà en un 
import de 137.500 € en valoració dels seus serveis tècnics durant les fases de 
treballs preliminars i de producció de la informació. La resta per import de 200.000 € 
s’abonarà al Consorci IERMB amb càrrec a la partida 680000118/583A/0000 i codi 
PEP 10.08011/001, en el període 2010-2013 a raó de 50.000 € anuals d’acord amb 
l’Acord de Govern de 2 de març de 2010. El pagament anual a favor de l’IERMB es 
farà efectiu prèvia certificació dels treballs realitzats, per part de la Subdirecció 
general de Producció i Coordinació Estadística. 
 
La part de finançament de l’operació que correspon a la Diputació de Barcelona és, 
igualment, de 337.500 €. Aquesta quantitat s’abonarà al Consorci IERMB en quatre 
pagaments iguals, de 84.375 € cadascun, a càrrec a l’aplicació de despesa que 
correspongui dins els pressupostos anuals. Els pagaments de l’import econòmic 
anual segons correspon al present conveni es faran prèvia informe favorable dels 
treballs realitzats, per part de la Cap de la Direcció d’Estudis i Prospectiva o 
persona en qui delegui, ambdós casos com a membre de la Comissió de 
seguiment.  
 
La part de finançament de l’operació que correspon a la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és, igualment, de 337.500 €. Aquesta 
quantitat s’abonarà al Consorci IERMB en quatre pagaments anuals de 84.375 € 
cadascun, a càrrec a l’aplicació de despesa que correspongui dins els pressupostos 
anuals de la MMAMB. Els pagaments de l’import econòmic anual segons correspon 
al present conveni es faran prèvia certificació dels treballs realitzats, per part del 
Serveis d’Informació i Estudis Territorials.” 
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Vista la petició realitzada per l’Institut d’Estadística de Catalunya a la Direcció 
d’Estudis i Prospectiva de la Diputació de Barcelona en el sentit de sol·licitar una 
col·laboració extraordinària mitjançant la cessió temporal d’un tècnic per tal de donar 
suport a les tasques de tractament de la base de dades que ha de permetre la 
publicació a l’octubre de 2012 dels primers resultats de l’Enquesta, d’acord amb el 
calendari establert per la Comissió de Seguiment de l’Enquesta. Aquesta sol·licitud 
respon a la voluntat de complir amb el calendar previst tenint en compte que 
l’IDESCAT ha vist reduïda considerablement la seva plantilla el darrer any. 
 
Vist l’informe favorable de la Directora d’Estudis i Prospectiva i l’acceptació expressa 
de la funcionària que ha de ser adscrita en comissió de serveis a l’IDESCAT a partir 
del 6 d’agost i fins al 5 d’octubre de 2012,  
 
Vist el decret número 5999/12 de data 9 de juliol, d’adscripció en comissió de serveis 
d’una funcionària de la Diputació de Barcelona durant el període esmentat i aprovat 
per la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, que estableix les 
condicions de l’adscripció. 
 
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de l’addenda de modificació del Conveni de Col·laboració 
signat el 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el text  literal de la 
qual és la següent: 
 

“ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I EL 
CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA 
PER A L’EDICIÓ 2010-2011 DE L’ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE 
LA POBLACIÓ DE CATALUNYA” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu  President, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, com a President i facultat en virtut de la Refosa núm. 1/2012 sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, publicada al BOPB de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada Sra. 
Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les determinacions previstes en el Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 3538/12, de 2.5.2012 publicada al BOPB de 16 de maig 
de 2012. 
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INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT en endavant), organisme autònom 
administratiu del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, 
representat pel director, senyor Frederic Udina i Abelló per nomenament atorgat pel Decret 
361/2011, de 5 de juliol i en l’exercici de les seves competències establertes per l’article 6 
del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana 58, i amb CIF 
Q5850015H, 
 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB en endavant), representada pel 
vicepresident primer executiu, Excm. senyor Antonio Balmón Arévalo, amb domicili social a 
Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi d’identificació 
fiscal P0800258F. 
 
CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA 
(IERMB en endavant), representat pel director senyor Joan Trullén Thomàs, amb domicili 
social a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), al Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Edifici MRA, planta 2a, i amb codi d’identificació fiscal P-0800013-E. 
 
MANIFESTEN 

 
I.  En data 28 de juny de 2010 la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona van signar un 
conveni de col·laboració institucional per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya. 

 
II.  Al pacte onzè del conveni es preveia una aportació de 1.350.000 €, finançada 

conjuntament per totes les parts signants del conveni. 
 
III.  Atès que la Diputació de Barcelona, a petició de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 

té previst realitzar una col·laboració extraordinària mitjançant la cessió d’una persona 
en comissió de serveis durant el període comprès entre el 6 d’agost al 5 d’octubre de 
2012. 

 
Les parts acorden la signatura d’aquesta addenda que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 
Primer.- Es modifica el pacte onzè del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions 
de vida i hàbits de la població de Catalunya, que quedarà redactat de la manera següent: 

 
Onzè. Finançament del Conveni 
 
El pressupost total de l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de 
la població de Catalunya (document que s’adjunta con annex a aquest Conveni) és de 
1.350.000 €. L’esmentat import total serà finançat a parts iguals entre les quatre 
institucions signatàries d’aquest conveni de col·laboració. 
 
Atès que el gruix dels treballs definits a les diferents fases d’execució del projecte 
correspondrà realitzar-los, bàsica i majoritàriament, als serveis tècnics del Consorci 
IERMB, la resta d’institucions es comprometen a transferir-li la seva part de 
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finançament en quotes anuals. Així mateix, la part de finançament que correspon al 
Consorci IERMB s’aportarà en valoració dels seus serveis tècnics i mitjans propis 
dedicats al projecte. 
 
La part de finançament de l’operació que correspon a l’IDESCAT s’aportarà en un 
import de 137.500 € en valoració dels seus serveis tècnics durant les fases de treballs 
preliminars i de producció de la informació. La resta per import de 200.000 € s’abonarà 
al Consorci IERMB amb càrrec a la partida 680000118/583A/0000 i codi PEP 
10.08011/001, en el període 2010-2013 a raó de 50.000 € anuals d’acord amb l’Acord 
de Govern de 2 de març de 2010. El pagament anual a favor de l’IERMB es farà efectiu 
prèvia certificació dels treballs realitzats, per part de la Subdirecció general de 
Producció i Coordinació Estadística. 
 
La part de finançament de l’operació que correspon a la Diputació de Barcelona és, 
igualment, de 337.500 €. Aquesta quantitat s’abonarà al Consorci IERMB en quatre 
pagaments iguals, de 84.375 € cadascun, a càrrec a l’aplicació de despesa que 
correspongui dins els pressupostos anuals. Els pagaments de l’import econòmic anual 
segons correspon al present conveni es faran prèvia informe favorable dels treballs 
realitzats, per part de la Cap de la Direcció d’Estudis i Prospectiva o persona en qui 
delegui, ambdós casos com a membre de la Comissió de seguiment.  
 
La Diputació de Barcelona, de manera extraordinària i a petició de l’IDESCAT, 
col·laborarà en els treballs tècnics de suport a les tasques de tractament de la base de 
dades que han de permetre la publicació a l’octubre de 2012 dels primers resultats de 
l’Enquesta mitjançant la cessió d’un tècnic adscrit en règim de comissió de serveis 
durant el període comprès entre el 5 d’agost i fins al 6 d’octubre de 2012, essent els 
efectes econòmics a càrrec de la Diputació de Barcelona 
 
La part de finançament de l’operació que correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
és, igualment, de 337.500 €. Aquesta quantitat s’abonarà al Consorci IERMB en quatre 
pagaments anuals de 84.375 € cadascun, a càrrec a l’aplicació de despesa que 
correspongui dins els pressupostos anuals de l’AMB Els pagaments de l’import 
econòmic anual segons correspon al present conveni es faran prèvia certificació dels 
treballs realitzats, per part del Serveis d’Informació i Estudis Territorials. 
 

Segon.- La resta de pactes fixats en el conveni signat del 28 de juny de 2010 continuen 
vigents. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen la present addenda, per quadruplicat 
exemplar, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, per tal de procedir a la signatura de l’addenda que s’aprova. 
 
Secretaria General 
 
4.- Decret de la Presidència de data 10 de juliol de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 16 de juliol de 2012.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
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La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat  de la Fundació del Gran 
teatre del Liceu, per la Diputada Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol i pel seu President, 
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
  
La Fundació té previst celebrar sessió del Patronat el proper dia 16.7.2012, a la qual el 
Sr. Salvador Esteve no podrà assistir, per coincidir amb altres obligacions  del seu 
càrrec, inajornables i  que no pot deixar d’atendre. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, i en tota la seva representació, es proposa fer una nova designació només per 
a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, de la qual es convocarà la 
propera sessió per al dia 26.7.2012, ja que la del dia 12.7.2012 està ja convocada i, 
per tant, tancat el seu ordre del dia. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB  de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny 
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que es convoqui, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar  l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Adjunt a la 
Presidència, representant d’aquesta Corporació en el Patronat de la Fundació del Gran 
teatre del Liceu, en substitució de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, només per a 
la sessió del dia 16.7.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 16 de juliol de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del “Consejo de 
Empadronamiento, Sección Provincial de Barcelona”, del dia 19 de juliol de 
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica 
el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Consejo de Empadronamiento, 
Sección Provincial Barcelona, pel Sr. F. Xavier Forcadell Esteller. 
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El Consejo ha convocat sessió  per al proper dia 19.7.2012, a la qual el Sr. Forcadell  
no pot assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia  26.7.2012 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB  de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny 
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  

 
RESOL: 

 

Primer.- Designar la Sra. Francesca Alaminos Escoz Cap de l'Oficina d'Assistència en 
Administració Electrònica, representant d’aquesta Corporació en el Consejo de 
Empadronamiento, Sección Provincial Barcelona, per a la sessió del dia 19.7.2012. 
 

Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 

Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a la interessada, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 

6.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença com a 
codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
en el recurs núm. 173/2012-3 interposat contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-502, a 
causa de l’existència de sorra a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer, com a codemandada amb l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar, en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2012-3, procediment abreujat, 
instat pel senyor J. E. M., contra el Decret, de data 23 de febrer de 2012, que va 
desestimar el recurs de reposició formulat contra la Resolució, de data 23 de 
desembre de 2011 que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada pels danys materials i personals derivats de l'accident de circulació 
ocorregut el dia 7 d'octubre de 2010 a la carretera B-502 a causa, segons el 
reclamant, de sorra a la via. 
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La secretària de la Corporació ha emès un informe, 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 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i 
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la 
Corporació en el recurs esmentat. 
 

En data 7 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria. 
 

Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a codemandada amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en 
el recurs contenciós administratiu núm. 173/2012-3, procediment abreujat, instat pel 
senyor J. E. M., contra el Decret, de data 23 de febrer de 2012, que va desestimar el 
recurs de reposició formulat contra la Resolució, de data 23 de desembre de 2011 que 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials i personals derivats de l'accident de circulació ocorregut el dia 7 d'octubre de 
2010 a la carretera B-502 a causa, segons el reclamant, de sorra a la via. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2012-3, a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
de Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
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7.- Decret de la Presidència, de 2 de juliol de 2012, de compareixença com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, en el procediment núm. 
156/2012-E relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-423, en el qual 
van resultar afectades 3 balises i una barana.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, mitjançant cèdula de 8 de juny de 2012, ha citat  la 
Diputació de Barcelona  a comparèixer com a testimoni en el procediment abreujat 
núm. 156/2012-E, que es tramita en aquell Jutjat per l’accident ocorregut el dia 20 de 
gener de 2012 a la carretera B-423, amb la implicació del vehicle Mitsubishi Galloper 
matricula 3491-CMH, i en el que van resultar afectades 3 balisses i una barana, la 
reparació de les quals ascendeix a un total de 295 €.  
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació 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 de 18 d’abril, i en compliment d’allò ordenat a la 
citació judicial rebuda escau  comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat 
perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer com a testimoni en el procediment abreujat núm. 156/2012-E, 
que es tramita davant el Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, que es tramita en Jutjat 
Penal núm. 3 Manresa, per l’accident ocorregut el dia 20 de gener de 2012 a la 
carretera B-423, amb la implicació del vehicle Mitsubishi Galloper matricula 3491-
CMH, i en el que van resultar afectades 3 balisses i una barana, la reparació de les 
quals ascendeix a un total de 295 €.  
 

Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment  esmentat. 
 

8.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que declara la caducitat del recurs núm. 425/2011, interposat 
contra els acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatius al preu just de 
les finques expropiades per l’execució de les obres del projecte "Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona".- La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Junta de Govern, en la sessió ordinària del 22 de desembre de 2011, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 17 de novembre de 2011, 
pel qual s’acordava comparèixer davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu núm. 425/2011 i acumulats interposats per LM.G.G. contra els acords del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya relatius al preu just de les finques expropiades per 
l’execució de les obres del projecte "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona". 
 

Vista la interlocutòria dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara la 
caducitat del recurs núm. 425/2011, en compliment amb el que disposa l’art. 52.2 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en haver transcorregut el 
termini establert per formalitzar la demanda sense que aquesta s’hagi formulat. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada per la Secció Segona 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 15 de juny de 2012, que declara la caducitat del recurs contenciós administratiu 
núm. 425/2011, interposat per LM.G.G. contra els acords del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya relatius al preu just de les finques expropiades per l’execució de les obres 
del projecte "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere 
Sacarrera T.M. Mediona", ja que no s’ha formalitzat la demanda en el termini establert 
per la Llei. En conseqüència, queda arxivat el corresponent recurs. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 

9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, que desestima el recurs 489/2011, interposat contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-1415, 
a causa d’una deformació a la calçada produïda per l’arrel d’un arbre.- La Junta, 
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de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en 
el procediment abreujat núm. 489/2011-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A.G.R. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
27 de juliol de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc quan 
circulava en motocicleta per la carretera C-1415, a causa d’una deformació a la 
calçada produïda per l’arrel d’un arbre. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública, i en especial la 
relació causa efecte. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 489/2011-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A.G.R. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
27 de juliol de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que es va produir 
quan circulava en motocicleta per la carretera C-1415, a causa d’una deformació a la 
calçada produïda per l’arrel d’un arbre, ja que no es donen els requisits legalment 
establerts per a la responsabilitat patrimonial, i en especial la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona en el 
procediment abreujat 95/2011, que condemna E.M.G., com a autor responsable 
d’un delicte contra la seguretat del trànsit, a diverses penes i a indemnitzar la 
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Diputació amb la quantitat de cent vint (120) €, més els interessos legals, pels 
desperfectes ocasionats a un senyal de circulació situat a la carretera BV-2005.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-
se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona ha dictat sentència en el procediment abreujat 
núm. 95/2011,  per la qual condemna E.M.G., com a autor responsable d’un delicte 
contra la seguritat del trànsit, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de 
Barcelona amb la quantitat de 120 €, més els interessos legals, pels desperfectes 
ocasionats a un senyal de circulació situat a la carretera BV-2005, amb la qual va 
col·lidir com a conseqüència de conduir sota els efectes de l’alcohol. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 

En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 95/2011, que condemna E.M.G., com a autor responsable d’un 
delicte contra la seguretat del trànsit, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de 
Barcelona amb la quantitat de 120 €, més els interessos legals, pels desperfectes 
ocasionats a un senyal de circulació situat a la carretera BV-2005 amb la qual va 
col·lidir com a conseqüència de conduir sota els efectes de l’alcohol. 
 

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona als efectes legals 
oportuns. 
 

Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 

11.- Decret de la Presidència que resol autoritzar i disposar la despesa 
corresponent al segon pagament intermedi a la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marc del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 

I. ANTECEDENTS: 
 

En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions 
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(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el 
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, 
regulador d’aquesta. 
 

L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia 
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
 

L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es 
correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en 
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 
33,33 %, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la 
Regió de Toscana. 
 
El 18 de desembre de 2008, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el qual va ser signat per les 
parts el mes de desembre de 2008. 
 

Atès que amb posterioritat a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de dur a terme 
algunes modificacions del mateix, el mes de gener de 2010, les parts van signar una 
addenda al conveni de col·laboració. 
 

El conveni establia una transferència d’un import màxim de 2.710.176 € a la FIIAPP, a 
realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 400.000 €, es va tramitar un 
cop rebut el conveni de col·laboració signat per ambdues parts. El segon pagament, 
l’import del qual es determinaria un cop establert el percentatge de gestió de la FIIAPP 
en relació al Pla Operatiu Anual dels primers 12 mesos de l’acció, al qual s’hauria de 
restar la part de l’aportació de la FIIAPP aplicable a l’esmentat període i la quantitat 
avançada de 400.000 €, es tramitaria un cop determinat el mateix i quan estigués 
disponible el primer pagament rebut de la Comissió Europea. 
 
Aquest segon pagament a la FIIAPP, per import de 8.098,28 €, es va realitzar el mes 
de juliol de 2010, a l’empara del Decret 6884/10, un cop la FIIAPP va justificar la 
totalitat de les despeses executades al llarg del primer període d’execució del projecte 
(22.11.2008-31.01.2010), per un import total de 835.122,85 €. 
 
D’acord amb les previsions del conveni de col·laboració, el primer pagament intermedi 
a la FIIAPP, per import de 623.967 €, es va realitzar el dia 2 de març de 2011, a 
l’empara del Decret 12786/10. 
 
Atès que, en data 21 de novembre de 2011, la Diputació de Barcelona va rebre l’ingrés 
corresponent al tercer pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea,  
escau ara efectuar el segon pagament intermedi a la FIIAPP. L’import d’aquest segon 
pagament s’ha calculat sobre la base de la despesa efectivament realitzada durant el 
segon i tercer períodes d’execució del projecte (no es té en compte la previsió del 
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tercer període sinó la despesa real ja que ja s’han executat les despeses del període 
que va finalitzar el 31 de gener de 2012). Tenint en compte que els imports que s’han 
pagat a la FIIAPP s’ha retingut el 20%, escau també ara abonar el 20% retingut dels 
primer i el segon període. Finalment, tenint en compte que l’import efectivament 
justificat corresponent al segon període és inferior a l’inicialment previst, cal 
descomptar la diferència entre el que s’havia d’haver abonat i el que es va pagar 
efectivament. En la taula següent, es detalla l’import a transferir a la FIIAPP: 
 

Total despesa (1.02.2011-31.01.2012) 914.656,25 
Aportació FIIAPP al projecte (2n. període) 325.000 
Diferència 589.656,25 
80% gestió FIIAPP menys aportació pròpia 471.725 
Saldos no transferits I i II períodes 218.698,12 
Excés 1r pagament intermedi sobre despesa real -157.272,88 
Total a pagar 533.150,24 

 
II.  EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió 
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació 
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-
27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i la Clàusula 
Addicional Primera al contracte. 
 
Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
FIIAPP per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2012, sobre delegació 
de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 
2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, és el President de la Diputació l’òrgan 
competent per a l’adopció d’aquesta resolució. 
  

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Autoritzar i disposar una despesa de cinc-cents trenta-tres mil cent cinquanta 
euros amb vint-i-quatre cèntims (533.150,24) € amb càrrec a l’aplicació G10400-
143A1-48900 del  vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. 
 

Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera 
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement. 
 

Tercer.- Notificar la present resolució a la FIIAPP. 
 

12.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la 
convocatòria de la tercera edició dels Premis “Contes breus sobre Europa”.- La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vistes les previsions normatives establertes en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 240, i concordants, del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; en els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny; així 
com en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 15 
de gener de 2009). 
 

Atès que aquesta Ordenança estableix, a la Disposició Addicional Tercera, que 
l’atorgament  de premis de qualsevol naturalesa s’ajustarà al contingut de la mateixa, 
llevat en aquells aspectes en els quals, per la seva especial naturalesa, no resulti 
aplicable.  
 

Atès que, en el desenvolupament de les competències que li atribueix la normativa de 
règim local, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació Europea de 
la Direcció de Relacions Internacionals, informa i forma els municipis de Barcelona 
sobre la Unió Europea i promou la sensibilització de la ciutadania al respecte. 
 

Com a beneficiària d’una subvenció de la Comissió Europea, la Diputació de 
Barcelona acull, des de l’any 2009, el Punt d’Informació “Europe Direct” a Barcelona. 
Dins d’aquesta subvenció, en el pla d’acció per a l’any 2012, es preveu la convocatòria 
d’uns premis de sensibilització i participació ciutadana sobre Europa. 
 

Els anys 2010 i 2011, mitjançant sengles dictàmens 590/10, de 22 de juliol, i 432/11, 
de 30 de juny de 2011, es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria de la 
primera i segona edició dels Premis de Contes breus “Relats d’Europa”, amb l’objectiu 
de reconèixer socialment i institucionalment la tasca desenvolupada per la ciutadania 
en favor dels valors i ideals europeus i/o la visualització, presència o ressò europeu de 
les nostres ciutats, pobles i viles de Barcelona. En aquest marc, s’ha considerat oportú 
convocar la tercera edició dels esmentats premis, enguany denominats “Contes breus 
sobre Europa”. 
 
Per tal d’atorgar els premis en el transcurs de l’any 2012, i per complir els requisits del 
procediment reglamentari, es fa necessària l’aprovació d’unes bases reguladores que 
reglamentin la concessió dels premis d’acord amb els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària, 
així com obrir la convocatòria corresponent. 
 
Vist l’apartat 3.3 b), de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012 i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, dels Premis “Contes breus sobre Europa”, convocatòria 
201220125120004293, el contingut de les quals es reprodueix a continuació. 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS “CONTES BREUS SOBRE 
EUROPA” 
 

Convocatòria:   201220125120004293 
 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió dels Premis “Contes 
Breus sobre Europa”. Aquests premis pretenen assolir els objectius següents: 

 
1. Premiar a la ciutadania dels municipis de Barcelona que hagi contribuït, a través del seu 

conte breu o relat al desenvolupament de les diferents realitats, valors i ideals europeus. 
2. Estimular, per mitjà del relat o conte breu, la projecció europea de la ciutat, poble o vila 

de Barcelona. 
3. Il·lustrar experiències, aspectes o situacions que es viuen a les ciutats, pobles o viles de 

Barcelona en el marc de convivència de l’espai comú europeu en base als valors i ideals 
de la diversitat i interculturalitat. 

 
2.- DESTINATARIS 
 
Podrà participar en la convocatòria dels premis, d’acord amb allò previst en aquestes bases: 

 
- Qualsevol persona física, resident als municipis de Barcelona. 

 
3.- CATEGORIES DE PREMIS 
 
Hi haurà dues categories de premis: 

 

 Sènior (a partir dels 18 anys): Premi de 500 € 
 Júnior (fins a 18 anys): Premi de 500 € 
 
Els candidats/tes es presentaran a una o altra categoria segons l’edat que tinguin en el 
moment de finalització del termini de presentació de les candidatures. 
 
4.- PRESENTACIÓ  
 
Els contes breus juntament amb la instància de sol·licitud de participació es presentaran 
dins del termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Registre General de la Diputació de Barcelona, 
sens perjudici de la utilització dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
5.- FORMAT 
 
Els contes breus tindran el format següent: 
- Extensió: entre cinc i deu fulls DIN-A4. 
- Tipus i mida de lletra: “arial”, “12” 
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- Espaiat: Normal a doble espai. 
- Idioma: Català o castellà. 

 
6.- JURAT 
 
El Jurat, que avaluarà les candidatures presentades en funció del grau d’assoliment dels 
objectius fixats a la base primera i elevarà la proposta de resolució, estarà format per les 
persones següents: 
- El/La Director/a de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
- El/La Director/a de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
- El/La Responsable de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
- El/La President/a del Consell Català del Moviment Europeu 
- El/La Cap de l’Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de Relacions Internacionals 

de la Diputació de Barcelona 
 

Així mateix, un/a secretari/ària elaborarà l’acta resultant de la reunió del Jurat. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà 
aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
El Jurat podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst. 
 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

Els/les guanyadors/res dels premis cediran de manera no exclusiva els drets d’explotació de 
la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) dels 
contes breus premiats a la Diputació de Barcelona. 
 

8.- ALTRES CONSIDERACIONS 
 
1.  El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió d’aquests 

premis, suposa l’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes bases.  
 
2.  El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases. 
 
9.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants 
seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la present convocatòria d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades 
estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat al Registre General de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- Autoritzar la despesa de mil (1.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10400-144A0-48100 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. 
 
Tercer.- Disposar la publicació de les bases per a la concessió dels Premis “Contes 
breus sobre Europa”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com inserir 
una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Quart.- Establir el termini de presentació de les sol·licituds que serà de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- Aprovar l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, dels Premis “Contes breus sobre Europa” en els termes 
establerts a les bases reguladores específiques. 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat Abat Oliba CEU i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
pràctiques dels alumnes del grau de Psicologia en els Ajuntaments de la 
província de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Universitat Abat Oliba CEU ha configurat una amplia oferta acadèmica única en el 
mercat universitari català amb graus i dobles graus en diverses disciplines. El grau de 
Psicologia, la formació que proporciona als seus estudiants no es limita a la mera 
transmissió d’informació teòrica o a l’adquisició d’habilitats tècniques sinó que procura 
la formació integral per adquirir les habilitats i competències que la societat d’avui en 
dia demanda dels especialistes en aquesta matèria. 
 
Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants, facilitant el 
coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. 
S’afavoreix així el desenvolupament de competències tècniques metodològiques, 
personals i participatives per obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en 
el mercat de treball. 
 
La Diputació de Barcelona té com a competència pròpia l’assistència tècnica jurídica i 
econòmica als ajuntaments de conformitat amb els arts. 36 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local. 
 
En aquest context, és d’interès d’ambdues institucions establir vies de col·laboració 
amb l’objectiu de millorar la formació universitària en el marc de la cooperació local, 
per tal de permetre als estudiants del grau de Psicologia, mitjançant pràctiques als 
ajuntaments de la Província de Barcelona, el coneixement de la realitat psicosocial des 
de la perspectiva de les administracions públiques més properes al ciutadà i, en 
aquest sentit, proposar la formalització d’un conveni marc entre la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Abat Oliba CEU, per regular les condicions i el règim jurídic 
que ho faci possible. 
 
El règim jurídic del conveni marc i del conveni específic ve establert a la normativa 
següent: 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (art. 108 a 112). 
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Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (art. 6 a 9). 
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de las bases de règim local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament català d’obres 
activitats i serveis dels ens locals (art. 303 a 311). 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats 
Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.  
RD 1707/2011, de 18 de novembre pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris. 
 
La competència per aprovar el conveni marc, d’acord amb l’apartat 3.4.i.1) de la 
Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la presidència núm. 
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB, de 6 de juny de 2012, 
correspon a la Junta de Govern 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Direcció de 
Serveis de Formació proposa al President de la Diputació de Barcelona que elevi a la 
Junta de Govern el següent  
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la  formalització d’un conveni marc per regular les condicions i règim 
jurídic per facilitar als estudiants del Grau de Psicologia de la Universitat Abat Oliba 
CEU la realització de pràctiques als Ajuntaments de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb el text  següent: 

 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
D’ALUMNES DEL GRAU,  MASTER I POSTGRAU DE  PSICOLOGIA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Exm. Sr. Salvador Esteve Figueres, 
President de la Diputació de Barcelona i facultat d’acord amb la refosa 1/2012, sobre 
delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel decret de la presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB, de 6 de juny de 2012; assistida per la Secretària delegada Sra. Rosa 
Maria Artiaga Gil, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència  de la 
corporació (núm. 3538/12), de data 2 de maig de 2012 publicat al BOPB de 16 de maig de 
2012. 
  
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, representada pel Dr.  Carlos Pérez del Valle, en la seva 
qualitat de Rector.   
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.  Que per part de la Junta de Govern de la Universitat Abat Oliba CEU del dia 26 de 

setembre de 2005, es va aprovar la normativa que regula la realització de les 
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pràctiques externes que es desenvolupen a empreses, institucions i entitats públiques 
o privades, per part dels alumnes de la Universitat. 

 
II.  Que la Universitat Abat Oliba CEU imparteix en l’actualitat diferents disciplines 

universitàries, en les quals els plans d’estudis de les diferents titulacions de grau, 
màster i postgrau,  preveuen crèdits de currículum que es cursaran a partir de la 
realització de pràctiques a empreses i institucions. 

 
III.  Que la Universitat Abat Oliba CEU reconeix la importància i la necessitat que per als 

estudiants universitaris té la realització de pràctiques com a part integrant de la seva 
formació i preveu, en els plans d’estudis del grau de Psicologia, la realització de 
pràctiques externes, l’objectiu dels quals és aprofundir en l’estudi i facilitar als seus 
estudiants la destresa necessària en les diferents disciplines requerides als 
professionals del sector públic. 

 
IV.  Que la Diputació de Barcelona té com a competència pròpia l’assistència tècnica 

jurídica i econòmica als ajuntaments de conformitat amb els arts. 36 i concordants de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local.  

 
V.  Que en aquest context, és d’interès d’ambdues institucions establir vies de 

col·laboració amb l’objectiu de millorar la formació universitària en el marc de la 
cooperació local, per tal de permetre als estudiants del grau de Psicologia, mitjançant 
pràctiques als ajuntaments de la Província de Barcelona, el coneixement de la realitat 
psicosocial des de la perspectiva de les administracions públiques més properes al 
ciutadà i, en aquest sentit, proposar la formalització d’un Conveni Marc entre la 
Diputació de Barcelona i la Universitat Abat Oliba CEU, per regular les condicions i el 
règim jurídic que ho faci possible. 

 
VI.  Que la minuta del Conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona celebrada en data  ................  
 

Per això ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, 
formalitzen aquest Conveni, que es regirà pels següents  

 
PACTES 

 
Primer.-  Objecte del Conveni marc 
Pel present Conveni s’estableix el Programa de Cooperació Educativa entre la Universitat 
Abat Oliba CEU i la Diputació de Barcelona per facilitar als estudiants del  Grau de 
Psicologia la realització de practiques als ajuntaments de la província de Barcelona, a fi de 
completar els seus estudis universitaris. I té com a objectiu regular les condicions 
específiques en què es desenvoluparà el programa de pràctiques, respecte de l’estada 
d’alumnes en els ajuntaments de la província de Barcelona, sense que en cap cas generi 
despesa a cap de les parts signants. 
 
En el marc d’aquest Conveni es subscriuran els corresponents convenis de pràctiques 
individualitzats en els quals s’especificaran, entre altres aspectes, les condicions, 
característiques i tipus de pràctica a desenvolupar. 
 

Segon.-  Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació. 
Es constituirà un Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació, integrat per quatre persones, 
designades dues de cadascuna de les institucions signants d’aquest conveni marc. 
 
Seran membres de l’esmentat Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació: 
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1) Per part de la UAO CEU la Secretària General Dra. Carmen Parra Rodríguez i la 
Directora del Servei de Pràctiques i Ocupació, Dra. Olga Lasaga Millet. 

 
2) Per part de la Diputació de Barcelona el Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la 

Corporació, i el Sr. Enric Herranz Moral, Director de Serveis de Formació, o persones 
que designin.  

 
El Comitè al què fa referència l’apartat anterior, es reunirà, com a mínim, dues vegades a 
l’any, i  tindrà, entre d’altres, les següents funcions: 

 

 El disseny del programa de pràctiques 
 La fixació del període de pràctiques.   
 La indicació del nombre d’alumnes que podran realitzar les pràctiques, a l’inici de cada 

curs.  
 Controlar i comprovar l’execució del present Conveni Marc de col·laboració.  

 

Tercer.- Tipologia de les pràctiques. 
Les pràctiques que poden realitzar els estudiants a l’empara del present Conveni són: 

 

 Practicum, assignatura obligatòria integrada en el pla d’estudis de la titulació de 
Psicologia 

 

 Pràctiques sense reconeixement de  crèdits. 
 

Quart.- Durada de les pràctiques 
Les pràctiques que faran els estudiants seleccionats es durant a terme en un període que no 
excedirà de 500 hores en el cas de pràctiques sense reconeixement de crèdits i de 250 
hores en els Practicum, responsabilitzant-se l’Ajuntament de la seva formació al llarg de la 
seva estada i nomenant un professional que actuarà com a tutor de la mateixa. Tanmateix, 
la Universitat nomenarà un tutor, que revisarà la seva execució i la valorarà un cop finalitzi. 
 
Cinquè.- Obligacions de la Universitat respecte els estudiants 
La Universitat Abat Oliba CEU prèviament a l’inici de la col·laboració, es responsabilitzarà 
d’assabentar els alumnes dels següents extrems: 
 
1. L’estudiant no té, per a la realització d’aquestes pràctiques, cap vincle laboral amb 

l’Ajuntament, del qual no percebrà cap retribució ni gratificació directa.  
 
2. Els estudiants hauran de guardar absoluta reserva de tots els temes i matèries a les 

quals tinguin accés directament o indirectament com a conseqüència de la realització de 
les pràctiques.  

 
3. La vinculació dels estudiants en pràctiques no comporta ser donat d’alta a la Seguretat 

Social.   
 
4. El temps d’estada en pràctiques no es computarà a efectes d’antiguitat en el cas d’una 

futura i hipotètica incorporació a la Diputació de Barcelona o als ajuntaments participants. 
 
5. L’estudiant restarà subjecte al règim i dedicació del programa i haurà d’implicar-se amb 

tota diligència a les tasques que se li encomanin, mantenir contacte amb els seus tutors, 
guardar absolut rigor i secret professional i no utilitzar, en cap cas, les informacions 
recollides a l’empresa per donar-hi publicitat o comunicació a tercers.  

 
6. Durant el període de pràctiques els alumnes menors de 28 anys queden coberts per les 

prestacions de l’assegurança que té a tal efecte la Universitat Abat Oliba, CEU. Els 
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alumnes majors de 28 anys han d’haver subscrit l’assegurança voluntària en matricular-
se o, si és el cas, s’han de comprometre a fer-ho en el moment de formalitzar la 
matrícula.   

 
7. Els alumnes hauran de complir els horaris assignats i realitzar el nombre total d’hores 

fixat per el conveni específic de la Diputació de Barcelona i la Universitat Abat Oliba, 
CEU. 

 
Sisè.- Obligació dels Ajuntaments respecte els estudiants 
Al finalitzar el període de pràctiques, l’Ajuntament trametrà un certificat als estudiants, 
remarcant l’especialitat a la qual han orientat la seva formació, la seva durada i el seu 
rendiment. Com annex 1 del present document figura un model d’aquest certificat. 
 

Setè.- Obligació de la Universitat respecte els professionals tutors dels ajuntaments 
La Universitat Abat Oliba CEU expedirà a favor del professional de l’Ajuntament que ha 
desenvolupat la tasca de tutor al llarg del període del Practicum, un certificat per la seva 
col·laboració.  
 
Vuitè.- Interrupció de les pràctiques 
La pràctica es podrà interrompre per motiu justificat quan qualsevol de les parts ho 
convingui, circumstància que es comunicarà al Servei de Pràctiques i Ocupació de la 
Universitat Abat Oliba CEU 
 
Novè.- Selecció d’alumnes 
La relació dels alumnes que formaran part del curs acadèmic del grau de Psicologia de la 
Universitat Abat Oliba CEU, acollits pels ajuntaments per realitzar estades de pràctiques, 
haurà de facilitar-se un cop la Universitat hagi pogut seleccionar els alumnes interessats, els 
quals realitzaran les estades en el termini que fixi la Universitat i l’Ajuntament. 
 
En funció de les places ofertes anualment pels ajuntaments, la Universitat Abat Oliba CEU 
grau de Psicologia notificarà al Comitè Tècnic els alumnes seleccionats d’acord amb criteris 
d’igualtat, capacitat i mèrit. 
 
Desè.-  Comunicació als ajuntaments i acceptació de les pràctiques. 
Un cop aprovat el present Conveni Marc de col·laboració, per part de la Direcció de Serveis 
de Formació de la Diputació de Barcelona, es donarà trasllat d’aquest als ajuntaments de la 
província de Barcelona, als efectes que comuniquin la seva predisposició a acceptar la 
realització de pràctiques d’alumnes de la Universitat  Abat Oliba CEU en els seus 
ajuntaments, en la forma, termini i condicions que s’estableixin; sense perjudici de 
l’aprovació i signatura, en el seu cas, d’un conveni específic, el model del qual s’adjunta com 
a annex núm. 2 al present document i en el qual es regularan, entre d’altres extrems, el 
nombre de l’estudiant, les condicions i el termini de les pràctiques i el referent municipal que 
tutoritzarà les pràctiques, tot això sense  cap tipus de cost econòmic per a l’ajuntament o la 
Diputació de Barcelona. 
 

Onzè.- Gestió i assistència de la Diputació de Barcelona.  
1. la Direcció de Serveis de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona assumiran 

les funcions de difusió del Conveni entre la Universitat Abat Oliba CEU grau de 
Psicologia i els ajuntaments, en allò que es refereix a la gestió de les pràctiques.  

 
2. Un cop els ajuntaments hagin manifestat les seves necessitats la Direcció de Serveis de 

Formació facilitarà a la Universitat Abat Oliba CEU el detall de les necessitats i els 
objectius dels Practicums, indicats pels ajuntaments, que s’haurà de lliurar a la 
Universitat tant aviat com sigui possible per dur a terme la correcta gestió d’aquestes. 
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Dotzè.- Eficàcia temporal. 
Aquest Conveni Marc produirà plens efectes jurídics des de la seva signatura. 
 
El present Conveni Marc de Pràctiques estarà vigent al llarg del Curs Acadèmic 2012-2013 i 
es prorrogarà automàticament cada curs, excepte denúncia expressa per qualsevol de les 
parts, amb tres mesos de antelació. 
 

Tretzè.- Causa d’extinció. 
El present Conveni Marc de col·laboració podrà extingir-se, entre altres, per les següents 
causes: 

 

 Per transcurs del termini inicial o, en el seu cas de les pròrrogues. 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per renúncia de qualsevol de les parts. 
 Per l’incompliment dels compromisos i obligacions establertes en el present conveni. 

 
Catorzè.- El règim jurídic. 
Aquest Conveni Marc es regula, entre d’altres, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; per la Llei 7/85, de 2 d’abril, regulador de les bases del règim local; pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el text refós de la Llei municipal i règim 
local de Catalunya; pel Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de  Catalunya, la normativa de 
desplegament de les dues anteriors i el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel 
qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 

Quinzè.- Jurisdicció competent. 
En cas de discrepància quant a la interpretació o execució del present Conveni Marc, les 
parts signants renuncien al seu fur i es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa i, 
en especial, als jutjats i tribunals d’aquesta jurisdicció de la província de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data 
que s’assenyalen.” 
 

ANNEXOS 
 

ANNEX 1 
 

_______________________ (nom i cognoms), secretari de l’Ajuntament de _____________ 
 

CERTIFICO: 
 

1) Que en virtut del Conveni Marc signat entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Abat Oliba CEU el dia _________, aquest Ajuntament va acceptar la realització de 
practiques d’alumnes del grau de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU en els 
seus serveis municipals. 

 
2) Que en data __________ l’Ajuntament va formalitzar un conveni específic entre l’alumne 

__________________________ i la Universitat Abat Oliba CEU __________________, 
conforme al qual aquest es comprometia a realitzar una estada en el servei 
________________________, de _______ hores corresponent a la modalitat de 
________________ (practicum / Practiques sense reconeixement de crèdit). 
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3) Que l’alumne___________________ ha realitzar l’estada en els servei 
________________ a plena satisfacció del tutor nomenat per l’Ajuntament  
senyor/ra____________________ 

 
I per que consti, expedeixo aquest certificat, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a ......  
 
Vist i plau; 
L’alcalde, 

 
 (nom i cognoms) 
 

ANNEX 2 
 

CONVENI DE PRÀCTIQUES PER L’ALUMNAT DE LA LLICENCIATURA EN 
PSICOLOGIA AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

 
A Barcelona, el dia 
 

REUNITS 
 
 D’una part la Universitat Abat Oliba, representada per la Dra. Carmen Parra Rodríguez 

en qualitat de Secretària General de la Universitat, i 
 
 D’altra part l’ajuntament de....................................................................................ubicat al 

carrer.............................................., representada per  ......................................... 
 
 Amb la participació de l’estudiant..................................................................., alumne de la 

Llicenciatura de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU 
 

EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Pla d’Estudis de la Llicenciatura de Psicologia de la Universitat Abat Oliba 
CEU contempla l’obligatorietat de cursar 9 crèdits realitzant pràctiques en institucions 
públiques i privades durant el 4t. Curs dels estudis. 
 
Segon.- Que l’estudiant de la Llicenciatura en Psicologia, ha sol·licitat cursar els 9 crèdits 
obligatoris del Pla d’Estudis realitzant pràctiques de ...................... a un Ajuntament. 
 

Tercer.- Que l’ajuntament de .................. considera molt interessant col·laborar amb la 
Universitat Abat Oliva CEU en la formació d’aquest alumnat de la Llicenciatura de 
Psicologia, a l’empara del Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre. 
 

CONVENEN 

 
Primer.- L’ajuntament de ........................... acceptat l’estudiant per a la realització de 
pràctiques acadèmiques, d’acord amb les característiques següents: 
 

1. Les pràctiques tindran una durada màxima de 250 hores, que són l’equivalència de 9 
crèdits obligatoris, a realitzar entre el dia ...................................................... 

 
2.  En el desenvolupament de les pràctiques, l’estudiant restarà adscrit a l’Ajuntament, 

sense perjudici de les eventuals incorporacions a d’altres unitats operatives o funcionals. 
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3.  El ....................................... de l’entitat, que assumirà funcions de tutor de l’estudiant en 
pràctiques rebrà la distinció acadèmica de col·laborador/a científic del Departament de 
Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, determinarà el pla de formació aplicada a 
l’estudiant i trametrà un informe avaluador dels estudiants al tutor acadèmic responsable 
de les pràctiques. 

 
4.  La Universitat assignarà un tutor acadèmic en funció de l’àrea de l’estudiant. 
 
5.  El contingut de les pràctiques contemplarà, com a mínim, la participació de l’estudiant en 

Coterapeutes amb els psicòlegs adjunts en els tallers terapèutics i teràpies de grup: 
Registre de les teràpies de grup. 
Col·laborar en els treballs d’investigació que duguin a terme. Observació, educació i 
correcció de les conductes d’ingestió incorrectes en el menjador. 
Acompanyament en temps lliure. 
Organització i preparació d’espais de temps lliure, sense perjudici d’altres tipologies que 
el tutor consideri d’interès en la formació de l’estudiant. 
  

6. L’estudiant s’obliga al compliment dels horaris i les instruccions que el tutor determini i 
resta cobert/a per l’assegurança universitària en qualsevol contingència que pugui sorgir 
en el desenvolupament de les pràctiques. 

 
7  L’estudiant tindrà dret al règim de permisos que li permeti complir la seva activitat 

formativa i de representació i participació, prèvia comunicació a l’Ajuntament 
col·laborador. 

 
8.  La regulació dels eventuals conflictes sorgits en el desenvolupament de les pràctiques 

les resoldrà el Director d’Estudis un cop analitzades les al·legacions de les parts 
implicades. 

 
Segon.- El present conveni no atorga a l’estudiant cap dret a percepció econòmica, sense 
perjudici de les compensacions, que l’Ajuntament pugui resoldre lliurement al respecte. 
 
Tercer.- El present conveni no implica cap vincle laboral amb l’Ajuntament que acull 
l’estudiant en pràctiques, la qual cosa reconeix i manifesta la seva conformitat signant el 
present conveni. 

 
Quart.- El present conveni serà vigent durant el curs acadèmic ................. i la seva 
revocació es farà automàticament en el cas d’incompliment de les especificacions 
particulars estipulades per alguna de les parts. 
 
Per la UAO    Per l’Ajuntament   L’estudiant 
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Segon.- Encarregar el seguiment i la coordinació d’aquest conveni, i dels que se’n 
derivin, a la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat Abat Òliba, CEU per al seu 
coneixement i efectes, i procedir a la formalització i difusió del conveni. 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 

14.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels 
lloguers dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló 
EIBTM’12 (EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND 
MEETINGS INDUSTRY).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del gerent de Serveis de Turisme i la proposta de la cap de l’Oficina de 
Promoció Turística, de dates 24 i 23 de maig de 2012 respectivament, proposant 
l’establiment del preu públic relatiu als lloguers dels espais de l’estand de l’esmentada 
Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, al Saló EIBTM’12 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY), considerat com el més important d’Europa en l’àmbit del turisme de 
reunions. L’edició d’enguany tindrà lloc els dies 27 al 29 de novembre de 2012 al 
recinte de Fira de Barcelona Montjuïc-2 a l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Atès que amb l’assistència a aquesta fira es vol promocionar les diferents línies de 
productes turístics tant per refermar un segment del mercat ja consolidat com per 
cercar nous mercats i amb aquesta finalitat, es posa en marxa el projecte d’englobar 
sota un estand paraigües del programa Barcelona Province Convention Bureau de 
l’Oficina de Promoció Turística, tots els associats interessats. L’espai a l’estand 
constarà d’una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre aproximadament 7 
associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1,60 m X 2 m, de l’ús del 
magatzem i dels serveis de logística i coordinació general. La quota de participació 
que es cobrarà a cada participant serà de 2.750 € més IVA.  Aquesta quota es 
distribuirà en dos terminis. El primer import del 20% (550 € més IVA), i el segon pel 
80% restant (2.200 € més IVA), aquest últim a pagar desprès de la realització de la 
Fira. 
 
Vista la memòria econòmica–financera, formulada en compliment d’allò que preveu 
l’art. 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria 
a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7ª. 
 
Vistos els arts. 41, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
Vist l’informe emès per la interventora general, en relació a l’establiment del preu 
públic de què s’ha fet esment. 
 
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2 
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 27 
d’octubre de 2011, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les 
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si 
n’hi ha. 
 
Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 
de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb 
l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’establiment del preu públic relatiu 
als lloguers dels espais de l’estand al Saló EIBTM’12 (EXHIBITION FOR THE 
INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS INDUSTRY) de l’Oficina de 
Promoció Turística que tindrà lloc al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc-2 a 
l’Hospitalet de Llobregat els dies 27 al 29 de novembre de 2012. 
 
Segon.- Fixar en la quantitat de dos mil set-cents cinquanta (2.750) € més l’IVA 
corresponent a cada participant, l’import a satisfer pel lloguer dels espais de l’estand 
del Saló esmentat. Aquesta quota es distribuirà en dos terminis. El primer import del 
20% (550 € més IVA), que es facturarà l’1 d’octubre d’enguany, i el segon pel 80% 
restant (2.200 € més IVA), que és facturarà desprès de la realització de la Fira. 
 
L’espai a l’estand serà en una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre 
aproximadament 7 associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1’60 m X 
2 m, de l’ús del magatzem i dels serveis de logística i coordinació general. 
 
Tercer.- El preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior, serà d’aplicació des 
del moment de la seva aprovació. 
 
Quart.- Publicar aquests acords per a general coneixement. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet diversos 
préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un 
import total de 410.830,52 € (95.349,91 € corresponen a quotes vençudes i 315.480,61 
és l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment en els exercicis 2013 a 
2021). 
 
Vista la petició tramesa per l’Alcalde, Sr. Vicenç Linares, sol·licitant a la Diputació de 
Barcelona, per una part, l’estudi d’un pla de sanejament de l’ajuntament i, per l’altra, 
poder refinançar tot el deute pendent en deu anualitats. 
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Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de 
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import 
pendent d’ingrés vers la Diputació (410.830,52) € 
 
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de convenis 
específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a 
formalitzar amb l’Ajuntament de la Pobla de Lillet d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, 
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicat al BOPB de 6 de juny de 2012, 
assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia, 
 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET, representat per l’Alcalde, Sr. Vicenç Linares 
Clota, i assistit pel secretari-interventor Sr. Jordi Berenguer Valladolid. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet diversos 

préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un 
import total de 410.830,52 € (95.349,91) € corresponen a quotes vençudes i 
315.480,61 és l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment en els 
exercicis 2013 a 2021). 

  
II. Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha 

sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi econòmic financer i la formalització 
d’un conveni per ajornar i fraccionar el deute esmentat. 
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III. Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data .... de juliol de 2012 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de la Pobla de Lillet té 
amb la Diputació de Barcelona, per import de quatre-cents deu mil vuit-cents trenta euros 
amb cinquanta-dos cèntims (410.830,52) € corresponent a les anualitats pendents dels 
préstecs que se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es detallen: 
 
Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local  
Exp. 00/00085 - Accés al polígon industrial Cal Pujol 6.807,72 €
Exp. 01/00077 - Inversions addicionals Z.I. Vinya del Sastre 9.240,80 €
Exp. 01/00078 - Urbanització carrer i plaça Església 4.394,78 €
Exp. 02/00079 - Condicionament espais i vies públiques 10.217 €
Exp. 02/00080 - Condicionament entrada procedent de Ripoll 2.435,38 €
Exp. 03/00079 - Adequació espais i serveis públics 14.568,56 €
Exp. 05/00130 - Arranjament ctra. Falgàs 63.166,28 €
Exp. 09/00052 - Construcció poliesportiu PAV2, 1a. fase 150.000 €
Exp. 11/00005 - Honoraris poliesportiu PAV2 150.000 €

 
TOTAL 410.830,52 €

 

Segon.-  Obligacions 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de deu anys, amb un any de 
carència, d’acord amb el següent quadre d’amortització: 
 

DATA 
 

ANUALITAT 
 

IMPORT 
INTERESSOS 

 

IMPORT 
CAPITAL 

 

PENDENT 
AMORTITZAR

 
     

30.06.2013 41.083,05 0,00 41.083,05 369.747,47  
30.06.2014 41.083,05 0,00 41.083,05 328.664,42  
30.06.2015 41.083,05 0,00 41.083,05 287.581,37  
30.06.2016 41.083,05 0,00 41.083,05 246.498,32  
30.06.2017 41.083,05 0,00 41.083,05 205.415,27  
30.06.2018 41.083,05 0,00 41.083,05 164.332,22  
30.06.2019 41.083,05 0,00 41.083,05 123.249,17  
30.06.2020 41.083,05 0,00 41.083,05 82.166,12  
30.06.2021 41.083,05 0,00 41.083,05 41.083,07  
30.06.2022 41.083,07 0,00 41.083,07 0,00  

     
T O T A L S: 410.830,52 0,00 410.830,52  

 
Tercer.-  Incompliment  
Si a la data de pagament establerta no s’ha rebut l’ingrés corresponent, l’Ajuntament 
autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació de Barcelona 
hagi de satisfer a l’ajuntament. 
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Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la 
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a traves de l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi 
de liquidar a l’Ajuntament. 
 
Quart.-  Compromisos 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa  de Crèdit. 
 
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan 
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment. 
 
Cinquè.-  Pagament anticipat 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
 
Sisè.-  Formes d’extinció 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
 
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
 
Per mutu acord entre ambdues parts. 
 
Setè.- Consignació pressupostària  
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Novè.-  Règim jurídic 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108 
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen.” 

  
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet i a l’ORGT per al 
seu seguiment i efectes. 
 
Servei de Programació 
 
16.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou mil nou-cents 
noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (109.994,61) € a l’Ajuntament de 
Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal 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 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF 
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011. 
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

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). 
 

L'Ajuntament de Torelló presentà en data 22 de juny de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 704.051 € 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 Torelló. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec de 704.051 € davant CATALUNYA BANC, S.A., 
del qual es subvenciona 530.000 € amb una subvenció d’import de 109.994,61 €. 
 

L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- Subvenir en un import de cent nou mil nou-cents noranta-quatre euros amb 
seixanta-un cèntims (109.994,61) € a l'Ajuntament de Torelló d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 22 de 
juny de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, S.A., dins 
del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 

Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Torelló, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 

Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
  

“ANNEX AL DICTÀMEN  
 

  CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL 
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS 

PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL 
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President 
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, 
assistit pel secretari Sr............................. 
 
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. ....................................., 
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., ..............,  assistit pel secretari de 
la Corporació, Sr............... 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat 
legal per obligar-se 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data ............... va 

prendre l’acord d’atorgar a l’Ajuntament de ...................... una subvenció d’import 
....................... euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec de .................. euros 
acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya mitjançant conveni de 19 d’octubre de 1994.  

 
II. Que l’Ajuntament de ................ , mitjançant (acord / resolució) de (Junta de Govern / 

Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit 
Local de la Diputació de Barcelona. 
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III. A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat, 
ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les 
següents: 

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 
Barcelona, ........................      (Municipi)....................” 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una addenda de modificació del conveni 
d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, signat el 23 d’octubre de 2008 amb l’Ajuntament de Canet de Mar.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta Inscrita a l’inventari de Béns de 
la Corporació amb el codi F000075 i la naturalesa jurídica de bé de domini públic 
afecte al servei públic.  
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant escrit, de data 24 de febrer de 2012 un canvi d’ús de la pista 
poliesportiva ubicada a la Plaça Universitat de Canet de Mar per a poder-la destinar a 
ampliació de la plaça pública ja existent a la plaça Universitat. 
 
Vist que en l’esmentada sol·licitud l’Ajuntament exposa que des de fa més de tres anys 
pels veïns confrontants a la pista poliesportiva s’han presentat reiterades queixes al 
soroll ocasionat per les persones que utilitzen l’esmentada pista tant durant el dia, com 
a hores intempestives de la nit, i que malgrat la insistència i perseverança de 
l’Ajuntament no ha estat possible pal·liar la problemàtica exposada i garantir un mínim 
descans als veïns. 
 
Vist que l’informe de l’arquitecte municipal que s’adjunta a la sol·licitud de l’Ajuntament 
arriba a la conclusió que la millor solució fora consensuar un canvi en les activitats que 
actualment es poden realitzar en aquest espai i dedicar-lo a l’ampliació de la plaça 
pública.   
 
Vist que en el conveni, a que fa referència l’esmentat escrit, entre l’Ajuntament de 
Canet i la Diputació de Barcelona, de constitució d’un dret de superfície sobre la 
parcel·la denominada sector A, amb una superfície de 390,39 m2, aquesta superfície 
no afecta a la pista poliesportiva. 
 
Vist que la pista poliesportiva s’ha construït sobre terrenys regulats en els convenis 
signats entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, de constitució 
d’un dret de superfície de sòl i subsòl a favor de l’Ajuntament de Canet, de data 29 
d’octubre de 2003, i d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 corresponent els 
sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt, de data 23 d’octubre de 
2008.   
 
Vist que no caldria modificar el conveni, de data 29 d’octubre de 2003, ja que l’objecte 
d’aquest conveni és la constitució d’un dret de superfície de sòl i subsòl per a la 
construcció d’un aparcament  i equipament comunitari i no es fa referència ni en la part 
expositiva ni els pactes a la pista poliesportiva. 
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Vist que sí que es necessari modificar el conveni, data 23 d’octubre de 2008, 
d’autorització d’ús ja que tant en la part expositiva com en el plànol que s’adjunta al 
conveni es fa referència a la pista poliesportiva. 
 
Vist que per altre banda en aquest conveni d’autorització d’ús, de data 23 d’octubre de 
2008, no es va regular específicament qui es fa càrrec dels impostos que es puguin 
originar en els sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt i això pot 
donar lloc a diverses interpretacions del pacte setè despeses, i per tant, és convenient 
modificar aquest pacte. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona considera convenient donar suport a les activitats 
que realitza l’Ajuntament de Canet de Mar, autoritzant expressament el canvi d’ús de 
la pista poliesportiva ubicada a la Plaça Universitat de Canet de Mar per a poder-la 
destinar a ampliació de la plaça pública ja existent a la plaça Universitat. 
 
Atès que aquest canvi d’ús que l’Ajuntament de Canet de Mar té previst dur a terme 
suposa una millora per al municipi i reverteix directament en l’augment de la qualitat de 
vida dels seus ciutadans.  
 
Atès que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és contribuir a la 
satisfactòria prestació dels serveis i activitats per part dels municipis de la província, 
donant-los suport en tot allò que els calgui.  
 
Atès que cal modificar el conveni d’autorització d’ús per a realitzar el canvi d’ús de la 
pista poliesportiva i per donar un nou redactat al pacte setè del conveni per evitar 
diverses interpretacions.  
 
Atès el que disposen la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària, de data 15 i 18 de juny de 2012. 
 
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual 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. 
 
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en 
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 183 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposa l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, pel que respecta a les 
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autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol del Títol IV 
de  la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.  
 
Vist l’apartat 3.2 lletra f) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB  de 6 de juny de 2012.   
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la següent addenda de modificació del conveni, signat amb data 23 
d’octubre de 2008, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 corresponent els sectors B, C, D, E i 
F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació:  
 

“ADDENDA 
 
Modificació del conveni, signat amb data 23 d’octubre de 2008, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar,  d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 
corresponent els sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de 
Mar, en el sentit de canviar l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i  modificar el pacte 
setè on es regulen les despeses. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN: 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació d’aquesta, 
assistit de -------------------------------------------, en virtut de  les facultats conferides-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------.  
 
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Canet 
de Mar, actuant en nom i representació d’aquest, assistit de ---------------------- en ús de les 
facultats que li són conferides---------------------------------------------------------. 
 
Ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següents:  
 

PACTES 
 
Primer.- Eliminar qualsevol referència a la pista poliesportiva que es realitzi en el conveni i 
concretament eliminar-ho dels antecedents II, III, IV restant redactats de la següent manera:  

 
II.  L’Ajuntament de Canet de Mar ha executat en l’actualitat un projecte per la 

construcció d’un aparcament subterrani i equipament comunitari en uns terrenys 
també propietat de la Corporació sobre els que ja es va constituir en el seu moment 
un dret de superfície al seu favor, amb la previsió d’urbanitzar la superfície ocupada 
per l’aparcament com a plaça pública.  

 



   

 50/181

III.  La voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar és connectar, més endavant, la plaça 
urbanitzada amb el carrer Lluís Domènech i Muntaner, retirant el mur i posant unes 
escales des del carrer, de forma que es pugui accedir a la plaça per dos llocs 
diferents, per l’indicat, i per la Riera de Gavarra.  

 
IV.  L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació de Barcelona, 

mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008, disposar de 
determinades porcions de terreny de la finca de l’Escola de Teixits de Punt, propietat 
de la Diputació, per procedir a la seva urbanització com a continuació de la plaça 
pública oberta a la ciutadania.         

 
Segon.- Substituir el plànol que s’adjunta en el pacte primer pel plànol que s’acompanya 
d’annex en aquesta addenda.   
 
Tercer.- Substituir el pacte Setè: “Despeses”  la redacció del qual és: 
 
“L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà les despeses que puguin originar-se en els sectors 
objecte del present conveni com a conseqüència dels manteniments o contractes propis de 
l’immoble i que siguin repercutibles” 
 
 pel següent redactat:  
 
 “L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà totes les despeses que puguin originar-se amb 
motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, reparacions ordinàries i 
despeses generals de la finca com ara, neteja, manteniment, vigilància, jardineria, 
enllumenat, etc., dels sectors objecte d’autorització d’ús”  
 
Quart.- La resta d’antecedents i pactes del conveni, de data 23 d’octubre de 2008, no 
modificats pel present document segueixen en vigor essent d’obligat compliment per les 
parts.”    

 
Segon.- Autoritzar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a la 
signatura de l’addenda esmentada a l’acord primer, que es signarà entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
18.- Dictamen que proposa declarar un vehicle matrícula B-0613-PW, que consta 
a l’Inventari de Béns, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Canyelles.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals d’aquesta Corporació, per escrit de data 25 
de maig de 2012, ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió d’un vehicle marca 
Mitsubishi i matrícula B-0613-PW, a l’Ajuntament de Canyelles.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canyelles ha sol·licitat a aquesta Oficina de la Diputació de 
Barcelona la conveniència de que la titularitat del vehicle Mitsubishi amb matrícula B-
0613-PW, passés a mans de l’Ajuntament de Canyelles.  
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Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 12 de juny 
de 2012, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la 
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau 
d’obsolescència.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canyelles, s’ha mostrat interessat en l’esmentat bé, per tal 
de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre 
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 8 i 11 de juny de 2012, respectivament. 
 
Vist l'apartat 3.2.g) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer.- Declarar el bé moble relacionat, que serà cedit a l’Ajuntament de Canyelles, 
com a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que 
preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB 
núm. 35, del 9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”. 
 
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Canyelles, a fi 
i efecte de continuar rendibilitzant-lo, d’acord amb l’annex que s’acompanya. 
 
Quart.- Condicionar  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Canyelles, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Canyelles, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
19.- Dictamen que proposa Iniciar l’expedient de cessió d’ús per quatre anys, a 
favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície de 161,50 m2 del local 
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situat a la planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, 9-11, d’aquesta 
població.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça Emili 
Juncadella, núms. 9-11, al terme municipal de Montesquiu procedent de la Herència 
Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona, 
senyor Ramon Faus i Esteve de 25 de maig de 1977. 
 
Vist que aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la Corporació amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny 
i F001023 a nivell d’edifici. 
 
Vist que a l’esmentat immoble es troba un local comercial en planta baixa i soterrani, 
amb una superfície de 375 m². 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Montesquiu, de 30 de maig de 2012, en virtut del qual 
es sol·licita la cessió de 161,50 m² d’aquest local en planta baixa davant la peremptòria 
necessitat d’un espai per a destinar-ho a menjador de l’escola CEIP El Rocal. 
 
Vista la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni, ambdós de data 11 de 
juliol de 2012. 
 
Atès que no està previst que el local comercial en planta baixa i soterrani de l’immoble 
de la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11, de Montesquiu, sigui ocupat pels serveis de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que esta prevista la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu que reguli la futura cessió d’ús per quatre dels 
espais del local en planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, núms. 7-9 de 
Montesquiu per a l’ús com a menjador escolar de l’escola CEIP El Rocal. 
 
Vist l’informe tècnic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 29 de juny de 
2012 relatiu a l’autorització de les obres d’adaptació com a menjador escolar, a 
realitzar per part de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació donar suport a l’Ajuntament de Montesquiu 
a fi de que pugui instal·lar un menjador escolar i que condicionar la realització de les 
obres d’adaptació dels espais als usos esmentats fins a la signatura del conveni entre 
ambdues administracions demoraria el començament de les esmentades obres, i vist 
l’art. 75.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, relatiu al període previ d’informació pública es proposa 
condicionar l’executivitat de dites obres a la no presentació d’al·legacions a la 
finalització de dit període. 
 
Vist la necessitat de que el menjador escolar estigui en funcionament abans de l’inici 
del curs escolar 2012-2013. 
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Atès que segons l’art. 55, lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions, 
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
activitats, en relació amb els articles 5 i 10 d’aquesta norma i en relació així mateix 
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 183 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, reguladora del Patrimoni de les Administracions Publiques. 
 
Atès el que disposen l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 72.3 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, que 
admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de béns 
patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin prevaler 
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
Vist l'apartat 3.2.f de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i recursos Intern que elevi 
a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Iniciar l’expedient de cessió d’ús per quatre anys a favor de l’Ajuntament de 
Montesquiu, amb caràcter gratuït, d’una superfície de 161,50 m² d’acord amb el plànol 
annex que s’acompanya, del local comercial en planta baixa de l’edifici de la Plaça 
Emili Juncadella, núms. 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona; 
per a destinar-ho a menjador escolar, mentre s’enllesteixen els tràmits per a la 
signatura d’un conveni entre les parts que reguli la cessió d’ús per quatre anys dels 
referits espais. 
 
Segon.- Sotmetre l’inici de l’expedient al tràmit d’informació pública per un període de 
20 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà 
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions 
que s’estimin convenients. 
 
Tercer.- Autoritzar l’execució de les obres d’adaptació com a menjador de l’escola 
CEIP El Rocal dels espais referenciats a l’apartat primer de la present resolució, 
d’acord amb l’informe tècnic de data 4 de juliol emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària, amb les següents condicions: 
 
1) L’Ajuntament haurà de comunicar l’inici de l’execució de les obres, que estarà 

condicionada a la no presentació d’al·legacions durant el tràmit previ d’informació 
pública de l’expedient, exposat a l’acord segon d’aquest dictamen. 
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2) Durant el transcurs de les obres, la Diputació de Barcelona supervisarà les obres 
fent les visites d’obres que s’estimin necessàries. Si durant aquestes es detecta 
qualsevol anomalia que pugui afectar a l’immoble o incompliment de la normativa 
vigent, els treballs hauran de ser aturats i rectificar el necessari. L’Ajuntament 
comunicarà l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats, pel seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
20.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte d’implantació 
local de la reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la 
província de Barcelona, amb una despesa de dos-cents quaranta-dos mil vuit-
cents sis (242.806) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel  
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Ateses les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen 
l’article 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. 

 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació (en endavant ADEO), dóna suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la 
província de Barcelona. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant 
STP) de l’ADEO, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és 
donar suport als ens locals de la província per la realització d'accions destinades a 
afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i 
serveis adequats a les necessitats dels ens locals.  
 
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la província de 
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus 
territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i 
creixement empresarial. Aquests 104 ens locals proveïdors de serveis a les empreses 
atenen anualment a més de 14.500 empreses i a més de 36.000 persones 
emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, assessorament i 
informació 
 
La Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (en endavant, CECOT) ofereix els 
seus serveis a les empreses en el seu repte d’esdevenir més competitives, i un dels 
seus projectes ha estat la implantació del Centre Reempresa de Catalunya que té per 
objectiu la creació d’un mercat virtual que posi en contacte a tots aquells agents titulars 
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d’una activitat empresarial que no volen continuar (cedents) amb tots aquells agents 
que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de 
nova (les persones reemprenedores). 
 

A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte 
funcionament, finalitzen la seva activitat per la inexistència de persones que agafin el 
relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per 
al territori. Com és el cas de les empreses familiars, que només un 15% arriben a la 
tercera generació.  
 

En els darrers anys s’han dedicat molt esforços en fomentar i facilitar la creació 
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat aquests esforços no es pot oblidar que, 
tant important com la creació, si no més, és afavorir la continuïtat i creixement de les 
empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar en relació a aquesta tasca de 
recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés de 
cessió de l’activitat, quan les seves circumstàncies ho requereixin. 
 

El 17% de les persones emprenedores són de perfil reemprenedor. 
 

Existeix una previsió que en els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 
193.000 treballadors estaran en processos de reempresa.  
 

És per tot això que el Servei de Teixit Productiu informa favorablement l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la CECOT per a 
desenvolupar el projecte d’implantació local de la reempresa als centres locals de 
serveis a les empreses de la província de Barcelona.  
 

Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de Presidència número 4477/12 de data 31 de maig de 2012 i publicada en el 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 

En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa per a desenvolupar el projecte 
d’implantació local de la Reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la 
província de Barcelona: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL COMARCAL DE TERRASSA PER A 
DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ LOCAL DE LA REEMPRESA ALS 
CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 
 

REUNITS 
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, i 
facultat d’acord amb la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig 
de 2012, publicat en el BOPB de data 16 de maig de 2012. 
 
De l’altra, la CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL I COMARCAL DE TERRASSA, proveïda de 
NIF G58195686, representada en aquest acte pel president, el Sr. Antoni Abad Pous, 
facultat segons escriptura d’apoderament de data XX de setembre de xxxx, atorgada davant 
el Notari D. xxxxxxxxxxx, amb número de protocol xxxxxxxxxxx. 

 

MANIFESTEN 
 

I. Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació (en endavant ADEiO), dóna suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la 
província de Barcelona. 

 
II. Que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEiO, 

sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als 
ens locals de la província per la realització d'accions destinades a afavorir la 
consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis 
adequats a les necessitats dels ens locals.  

 
III. Que els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la 

província de Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses 
dels seus territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, 
consolidació i creixement empresarial. Aquests 104 ens locals proveïdors de serveis a 
les empreses atenen anualment a més de 14.500 empreses i a més de 36.000 
persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, 
assessorament i informació. 

 
IV. Que la CECOT ofereix els seus serveis a les empreses en el seu repte d’esdevenir 

més competitives, i que un dels seus projectes ha estat la implantació del Centre 
Reempresa de Catalunya que té per objectiu la creació d’un mercat virtual que posi 
en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen 
continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar 
continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones 
reemprenedores). 

 
V. Que a la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte 

funcionament, finalitzen la seva activitat per la inexistència de persones que agafin el 
relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per 
al territori. Com és el cas de les empreses familiars, que només un 15% arriben a la 
tercera generació.  

 
VI. Que en els darrers anys s’han dedicat molt esforços en fomentar i facilitar la creació 

d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat aquests esforços no es pot oblidar que, 
tant important com la creació, si no més, és afavorir la continuïtat i creixement de les 
empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar en relació a aquesta tasca de 
recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés de 
cessió de l’activitat, quan les seves circumstàncies ho requereixin. 

 
VII. Que el 17% de les persones emprenedores són de perfil reemprenedor. 
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VIII. Que existeix una previsió que en els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 
193.000 treballadors estaran en processos de reempresa.  

 
IX. Que la Diputació de Barcelona i CECOT reconeixen la voluntat mútua de col·laborar 

amb l’objectiu de dotar als CLSE de les eines i mecanismes específics per a l’impuls 
de la reempresa, amb l’establiment de programes conjunts de disseminació i 
recolzament al territori, per donar suport a la continuïtat de les empreses. 

 
X. Que per tal de regular els compromisos que assumiran ambdues parts, s’ha procedit 

a elaborar el present conveni de col·laboració. 
 

XI. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per dictamen número xxx/2012 de la 
Junta de Govern de Diputació de Barcelona.  

 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i CECOT per desenvolupar el projecte d’implantació local de la reempresa als 
CLSE de la província de Barcelona.  
 
La finalitat és que els CLSE que formin part del cens de la Diputació de Barcelona puguin 
ampliar la seva cartera de serveis, oferint serveis d’intermediació i acompanyament als 
processos de reempresa adreçats a les potencials persones cedents i reemprenedores 
locals. 
 
Segon. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris del projecte són els CLSE amb els quals s’hi establiran acords de 
col·laboració, el que implicarà ampliar la seva cartera de serveis, facilitant eines, formació i 
mecanismes per a l’orientació i l’assessorament a les potencials persones cedents i 
reemprenedores. 
 
La incorporació dels CLSE al projecte es farà de forma selectiva i progressiva, tenint en 
compte les pròpies capacitats del projecte per incorporar-los, així com la seva distribució 
territorial, massa crítica i capacitats dels mateixos CLSE, entesa com la disponibilitat de la 
dotació tècnica adequada i la coherència amb la resta de polítiques de suport a l’empresa, 
per afegir aquest producte a la seva cartera de serveis. 
 

Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR  
 
El projecte està integrat per les activitats següents: 
 
1. Serveis Generals 

 
1.1 Coordinació i direcció. 
 
1.2 Adaptació del Market Place. 
 
1.3 Informes de seguiment 
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2. Activitats de sensibilització i difusió 
 

2.1. Presentació Pública de l’Acord de Reempresa (activitat que només s’efectuarà el 
primer any, com a llançament del projecte). 
 
2.2. Sessions d'informació i sensibilització de reempresa.  

 
3. Activitats de capacitació dels CLSE 

 
3.1 Seminaris en la gestió del market place per al personal tècnic. 
 
3.2 Tallers de formació de la reempresa per al personal tècnic. 

 
4. Materials didàctics 

 
4.1. Personalització del Dossier de Cessió.  
 
4.2. Personalització del Dossier de Reempresa.  

 
5. Assistència tècnica als CLSE  

 
5.1. Help Desk en la gestió del Market Place.  
 
5.2. Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa.  
 
5.3 Assistència als processos d’acompanyament. 

 
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius del projecte corresponents es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.  
 
La periodificació de les activitats que es realitza a l’Annex 1 es podrà ajustar en funció del 
desenvolupament del projecte. 
 
Quart.  COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
4.1. Compromisos  de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA: 

- Selecció dels CLSE. 
- Firma dels acords de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la CECOT i el 

CLSE corresponent. 
- Garantir que els CLSE estiguin informats sobre l’evolució general del projecte. 
- Seguiment i validació de les activitats previstes segons l’Annex 1 del present Conveni. 

 
4.2. Compromisos  de CECOT : 

- Firma dels acords de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, CECOT i el CLSE 
corresponent. 

- Proposar l’equip de treball a la Comissió de Seguiment.  
- Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats segons l’Annex 1 del present 

Conveni. 
- Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte. 
- Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les activitats i l’informe final del 

projecte.  
- Proposar les liquidacions del pressupost. 
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Els CLSE amb els quals s’estableixi acord de col·laboració, dinamitzaran i captaran oferta i 
demanda de les potencials persones cedents i reemprenedores, i les canalitzaran a través 
de les eines i instruments que es posaran a la seva disposició.  
 
Cinquè. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 
Ambdues parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació 
que consideri oportú. 
 
Les marques corresponents a la Diputació de Barcelona i a CECOT apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del projecte objecte d’aquest conveni, 
així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de Diputació de Barcelona, 
s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva aplicació. 
 
La marca Diputació de Barcelona s’incorporarà com a col·laboradora en el Centre de 
Reempresa de Catalunya.  
 
Una vegada signat el present Conveni, es preveu l’organització d’una presentació pública de 
l’Acord de Reempresa. Aquesta presentació es portarà a terme a les instal·lacions de la 
Diputació de Barcelona, serà pública i es convocarà als CLSE, a la premsa i als agents 
econòmics i socials. 
 
Sisè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 
 
6.1 Comitè de Direcció:  
 
És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la Diputació de Barcelona i 
dues persones representants de la CECOT.  
 
Les persones representants de Diputació de Barcelona són el Gerent de Serveis de 
Desenvolupament Econòmic i el Cap de Servei de Teixit Productiu de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les persones representants de CECOT són el Secretari General de la CECOT i el Director 
del Centre de Reempresa de Catalunya. 
 
Les seves funcions seran:  

 
a) Establir les directrius per al desenvolupament del projecte. 
b) Vetllar pel compliment dels presents acords. 
c) Valorar l’execució del projecte. 
d) Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportunes. 
 

El Comitè de Direcció es reunirà a l’inici del projecte i com a mínim 1 cop a l’any. 
 
6.2 Comitè de Seguiment:  
 
És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la Diputació de Barcelona i 
dues persones representants de la CECOT. 
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Les seves funcions són:  
 

a) Fer el seguiment del projecte. 
b) Validar la configuració de l’equip de treball. 
c) Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament 

del projecte. 
d) Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del projecte. 
e) Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2. 
f) Validar i aprovar a la finalització de cada període i a la finalització del projecte les 

liquidacions parcials i final del pressupost.  
 
El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 1 cop per semestre. 
 
Setè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Per portar a terme l’execució de les activitats, la CECOT configurarà l’equip de treball 
següent: 

 
o Direcció del projecte: té un rol executiu en el marc del projecte. Es portarà a terme per 

part d’una persona amb llarga experiència professional en els àmbits de treball que 
promou el Conveni. 

 
o Coordinació del Market Place: una persona experta en informàtica de sistemes, per al 

manteniment de l’aplicació que es posarà a disposició dels CLSE i una persona amb 
experiència en l’àmbit de la informàtica de gestió. 

 
o Comunicació: una persona amb experiència en l’àmbit de la comunicació empresarial. 
 
o Equip de persones consultores: per als processos de reempresa. Estarà integrat per: 
 

o Una persona responsable de coordinació dels processos de reempresa amb llarga 
experiència professional en l’àmbit d’assessorament empresarial. 

o Tres persones consultores per a la col·laboració en aquests processos, amb 
experiència en consultoria empresarial. 

 
o Suport administratiu i de gestió. 

 
Les persones expertes i/o consultores que integrin l’equip de treball seran o bé dels 
diferents departaments i/o entitats que depenen de la CECOT o bé personal extern. 

 
Vuitè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos,  per a l’execució de les activitats del 
projecte s’estableix en tres-cents vint-i-tres mil set-cents quaranta-un (323.741) €, distribuïts 
en les partides, imports que figuren en l’Annex 3, que forma part integrant del present 
Conveni. 
 
De l’import total del pressupost, la Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 
75% i la CECOT del 25% arrodonint els decimals , de tal manera que:  

 
- L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà de dos-cents 

quaranta-dos mil vuit-cents sis (242.806) € distribuïda de la manera següent:  
 

- Cent vint-i-dos mil vuit-cents sis (122.806) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació.  

 



   

 61/181

- Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 
pressupost corresponent a l’exercici 2013. 

 
- Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 

pressupost corresponent a l’exercici 2014. 
 
- Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 

pressupost corresponent a l’exercici 2015. 
 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
En relació a l’any 2012, l’aportació econòmica és més elevada ja que correspon a les 
despeses de l’inici del projecte i a determinades activitats que s’executaran amb major 
intensitat en aquesta anualitat com ara l’adaptació del Market Place i dels materials que 
s’han de lliurar independentment de quan s’editin.  

 
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà la CECOT serà de vuitanta mil nou-cents 

trenta-cinc (80.935) €. 
 

L’import, partides i periodificació del pressupost s’ajustarà en funció de l’assoliment de les 
fites amb els indicadors d’activitat que consten en l’Annex 1. 
 
Novè.  RÈGIM DE PAGAMENT  
 
El pagament de l’aportació econòmica de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis 
(242.806) € de Diputació de Barcelona a la CECOT es tramitarà en base a l’assoliment dels 
indicadors previstos i prèvia validació per part de la Comissió de Seguiment dels informes 
de seguiment i liquidacions pressupostàries corresponents a cada semestre i presentats per 
CECOT no més tard dels 2 mesos de la finalització de cada semestre.  
 
Per l’any 2012 el pagament de l’aportació econòmica de Diputació de Barcelona es tramitarà 
en base a l’assoliment dels indicadors previstos i prèvia validació per part de la Comissió de 
Seguiment dels informes de seguiment i liquidacions pressupostàries abastant el període a 
comptar des de l’inici de la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2012. Aquests 
informes s’hauran de lliurar per CECOT no més tard del 28 de febrer de 2013. 
 
Desè.  MODIFICACIONS 
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni, si així es considera, 
atenent a l’evolució del projecte.  
 
Onzè.  VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES 
 
El present Conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva vigència 
serà fins el 31 de desembre de 2015. 
 
Les parts podran ampliar la vigència o prorrogar el conveni a proposta del Comitè de 
Direcció. En qualsevol cas s’haurà de fer constar de manera expressa. 
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Dotzè.  CONFIDENCIALITAT 
 
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació a les persones i empreses 
participants i llurs activitats seran tractats confidencialment per ambdues parts. 
 
Tretzè.  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal 
de les persones emprenedores i/o empresaris tractades al llarg del projecte, a complir amb 
les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i, en especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament 
de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Catorzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del projecte podran ser utilitzats per ambdues parts, 
per a la seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i 
arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s 
producte/s han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.  
  
Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació, i de l’assistència tècnica i els dossiers 
personalitzats, així com qualsevol altre document no previst i que es faci en el marc del 
projecte. 
 
Quinzè.  RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves 

previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
Setzè.  RÈGIM JURÍDIC 

 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, així 
com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Dissetè. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.  
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I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament. 
 
Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012  Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012 
 
Per la CECOT     Per la Diputació de Barcelona  

 
President de CECOT President delegat de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació 
 
 
 

Sr. Antoni Abad Pous Alberto Fernández Díaz 
  
 La secretària delegada 

 
 
Beatriz Espinàs Vijande 

 
ANNEX 1 ACTIVITATS A REALITZAR I INDICADORS DEL PROJECTE 
 
ACTIVITATS A REALITZAR 
 
El present Conveni contempla l’organització i desenvolupament de les activitats següents: 
 
1. Serveis Generals 

 
1.1 Coordinació i direcció 
 
Les tasques de coordinació i direcció són les relacionades amb la conducció de l'execució 
i l'operativitat del projecte. Tindran la funció d'organitzar els equips de treball i de vetllar 
per a compliment dels objectius establerts. 
 
1.2 Adaptació del Market Place (programació informàtica) 
 
Aquesta acció contempla la programació informàtica del Market Place i de les 
adequacions, millores i manteniment dels sistemes informàtics que suporten el conjunt de 
les activitats a executar. Es realitzarà en els dos primers anys del projecte. 
 
1.3 Informes de seguiment 

 
A través d’aquest document es recolliran les dades per a l’avaluació semestral i per al 
seguiment de l’activitat. El contingut està especificat en l'Annex 2 del present Conveni. 
Serà un instrument que permetrà l'anàlisi i la divulgació del projecte. 

 
2. Activitats de sensibilització i difusió 

 
2.1. Presentació pública de l’acord de Reempresa 
 
Per tal de donar presència pública i posar de manifest la importància de la reempresa i de 
la posada en marxa de la xarxa de col·laboració entre la CECOT i la Diputació de 
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Barcelona. Aquesta activitat només s’efectuarà el primer any, com a llançament del 
projecte. 
 
2.2. Sessions d'informació i sensibilització de reempresa  
 
Signatura d’acords de col·laboració amb CLSE de la província i acte de presentació al 
públic. 

 
3. Activitats de capacitació dels CLSE  

 
3.1. Seminaris en la gestió del market place per al personal tècnic 
 
Seminaris de 4 hores adreçats al personal tècnic dels CLSE participants al projecte, la 
preparació de cada un d’aquests seminaris tindrà una durada de 12 hores. Aquesta 
formació està encaminada a donar a conèixer el funcionament operatiu del mercat de la 
reempresa, suportat, principalment, per una plataforma tecnològica mitjançant una web 
oberta al públic i una intranet de gestió del personal tècnic. 
 
3.2. Tallers de formació de la Reempresa per al personal tècnic 
 
Formació adreçada al personal tècnic local dels CLSE respecte a les particularitats en la 
transmissió d’empreses, amb una durada de 8 hores que s’impartiran a les instal·lacions 
de la Diputació de Barcelona i que permetrà disposar del Know-how necessari en 
qualsevol de les etapes de la cessió i reempresa. 
 
3.3 Material annex disponible per als CLSE  
 
Per tal de conèixer la naturalesa de la reempresa i les seves característiques, es 
comptarà amb un manual d’acompanyament anomenat la “Guia del Consultor”, que es 
posarà a disposició del personal tècnic de promoció econòmica que s’incorpori al 
programa. 

 
4. Materials didàctics 

 
4.1. Personalització dels Dossiers de Cessió  
 
La “Guia per a la Reempresa: les claus per a cedir l’èxit empresarial” és un manual 
adreçat a totes aquelles persones que tenen el projecte de cedir la seva empresa i que 
necessiten una eina que les ajudi a aclarir i endreçar les serves idees. 
  
Aquest manual serà personalitzat amb la imatge de la Diputació de Barcelona i de l’ens 
local corresponent si s’escau. Està previst el lliurament de 100 exemplars físics a cada un 
dels CLSE amb els que s’estableixi acord de col·laboració, i dels arxius digitals 
complementaris per a la seva difusió entre els usuaris i a les xarxes socials de les 
administracions implicades, així com una edició genèrica de 500 exemplars personalitzats 
per la Diputació de Barcelona. 
 
4.2. Personalització del Dossiers de Reempresa  
 
La “Guia per a la Reempresa: les claus per a reemprendre l’èxit empresarial” és un 
manual adreçat a totes aquelles persones que tenen el projecte de reemprendre una 
empresa i que necessiten una eina que els ajudi a aclarir i endreçar les seves idees. 
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Aquest manual serà personalitzat, amb la imatge de la Diputació i de l’ens locals 
corresponent si s’escau. Està previst el lliurament de 100 exemplars físics a cada un dels 
CLSE amb els que s’estableixi acord de col·laboració i dels arxius digitals complementaris 
per a la seva difusió entre els usuaris i a les xarxes socials de les administracions 
implicades, així com una edició genèrica de 500 exemplars personalitzats per la Diputació 
de Barcelona. 

 
5. Assistència Tècnica als CLSE  

 
5.1. Help Desk en la gestió del Market Place  
 
A través d’aquest servei s’articularan les consultes que fan referència als processos 
informàtics i a l’ús del market place que en farà el personal tècnic dels CLSE//beneficiaris. 
La gestió conjunta de la plataforma web del Centre de Reempresa de Catalunya facilitarà 
la circulació del coneixement entre les diferents entitats participants. 
 
5.2. Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa  
 
A través d’aquest servei s’articularan les consultes que fan referència als processos de 
reempresa. A través de l’atenció telefònica es donarà suport als CLSE en tots aquells 
aspectes de gestió relacionats amb els processos de reempresa. 
 
5.3. Assistència als processos d’acompanyament  
 
Aquesta acció permetrà oferir jornades de consultoria i acompanyament al personal tècnic 
dels CLSE en els processos finals de trobada, negociació, avaluació, legalització i 
matxing. És un servei complementari i especialitzat que permetrà donar seguretat en les 
actuacions d’aquest personal tècnic, complementar-los en tots aquells passos que 
desconegui: redacció de contractes, valoració de les empreses, revisió de la situació 
fiscal/financera, anàlisi de riscos, etc, així com col·laborar directament en les trobades de 
les persones reemprenedores-cedents de les darreres fases, per ajudar al tancament 
definitiu de les operacions i permetre salvar el major nombre possible d’empreses i de 
llocs de treball. Cada un d’aquests processos d’acompanyament sol·licitats pels CLSE 
acollits al conveni tindrà una durada d’entre 3 i 5 hores.  

 
INDICADORS DEL PROJECTE 
Els indicadors de seguiment anuals es desglossen de la següent manera: 

 

Indicador 
Any 
2012 

Any 
2013 

Any 
2014 

Any 
2015 

Total 

 
1. SERVEIS GENERALS 

1.1. Coordinació i direcció 
1.2. Adaptació Market Place 
Nº CLSE incorporats      35 
1.3. Informes de seguiment 
Nº informes 1 2 2 2 7 
 

2. SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 
2.1. Presentació Pública de l’Acord de Reempresa 
Nº sessions 1    1 
Nº persones assistents 200    200 
2.2. Sessions d’informació i sensibilització de Reempresa 
Nº sessions 10 15 5 5 35 
Nº convenis signats 10 15 5 5 35 
Nº persones assistents 500 750 250 250 1.750 
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Indicador 
Any 
2012 

Any 
2013 

Any 
2014 

Any 
2015 

Total 

 
3. CAPACITACIÓ DELS CLSE 

3.1. Seminaris de formació en la gestió del market place per al personal tècnic 
Nº seminaris 2 4 2 1 9 
Nº assistents 20 30 10 10 70 
3.2. Tallers de formació de la Reempresa per al personal tècnic 
Nº tallers 2 4 2 1 9 
Nº assistents 20 30 10 10 70 

 
4. MATERIALS DIDÀCTICS 

4.1. Personalització dels Dossiers de Cessió 
Nº dossiers 1.500 1.500 500 500 4.000 
4.2. Personalització dels Dossiers de Reempresa 
Nº dossiers 1.500 1.500 500 500 4.000 

 
5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS CLSE 

5.1. Help Desk en la gestió del Market Place 
Nº consultes telefòniques 110 216 184 162 672 
5.2. Help Desk en el desenvolupament de processos de Reempresa 
Nº consultes  117 292 229 271 909 
5.3. Assistència als processos d’acompanyament 
Nº d’hores disponibles 331 625 769 775 2.500 
Nº processos d’acompanyats 66-110 125-208 153-256  155-258   Entre 500 i 833 

INDICADORS D’IMPACTE      
Nº reemprenedors atesos en els CLSE 175 438 688 813 2.114 
Nº cedents atesos en els CLSE 117 292 458 542 1.409 
Nº processos de reempresa iniciats 53 131 206 244 634 
Nº processos de reempresa amb èxit 18 44 69 81 212 

 
ANNEX 2. CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT 
 
Al final de cada semestre la CECOT realitzarà un informe de seguiment, que inclourà el 
detall de les activitats portades a terme, així com el desglòs segons els indicadors establerts 
en l’Annex 1. Al final del projecte la CECOT realitzarà també un informe final. Els continguts 
d’aquests informes seran els següents: 
 
Continguts mínims dels informes semestrals:  

 
- Detall de les activitats realitzades seguint l’esquema de l’annex 1. 
- Indicadors de resultat i seguiment seguint esquema de l’annex 1. 
- Resultats i avaluació de la satisfacció dels CLSE participants. 
- Resultats i avaluació de la satisfacció de les persones reemprenedores i les persones 

cedents participants. 
- Detall de les consultes relacionades amb l’activitat 5.1. Help Desk en la gestió del Market 

Place. 
- Detall de les consultes de processos de reempresa, incloses en l’activitat 5.2. Help Desk 

en el desenvolupament de processos de reempresa. 
- Relació de les persones reemprenedores i les persones cedents ateses: nom, localitat i 

hores imputades segons actuació 5.3 Assistència als processos d’acompanyament. 
 

Continguts mínims del informe final:  
 

- Resum segons els indicadors establerts en l’annex 1, a nivell agregat per les 4 anualitats 
del projecte. Anàlisi comparatiu entre els resultats obtinguts i els previstos, i justificació de 
les desviacions. 

- Recomanacions de futur per part de la CECOT.  
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ANNEX 3. PRESSUPOST 

“ 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis 
(242.806) € IVA inclòs  a raó de: 
 
-  Cent vint-i-dos mil vuit-cents sis (122.806) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació. 
 

-  Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2013. 

 

-  Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2014. 

 

-  Quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2015. 

 

Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a CECOT. 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la 

 TOTAL   TOTAL 

1. Serveis Generals 65.051 €         242.806 €                      
1.1 Coordinació i direcció 42.227 €         80.935 €                        
1.2 Adaptació Market Place (programació informàtica) 13.824 €         
1.3 Informes de seguiment 9.000 €           
2. Sensibilització i difusió 26.352 €         
2.1 Presentació Pública de l’Acord de Reempresa 732 €              
2.2 Sessions d'informació i sensibilització 25.620 €         
3. Capacitació dels CLSE 13.392 €         

2.592 €           
3.2 Tallers de formació de la Reempresa per a personal tècnic 10.800 €         
4. Materials 31.200 €         
4.1 Personalització dels Dossiers de Cessió 15.600 €         
4.2 Personalització dels Dossiers de Reempresa 15.600 €         

187.746 €       

14.112 €         
23.634 €         

150.000 €       

323.741 €

5.2 Help Desk en els processos de Reempresa

5.3 Processos d'acompanyament

5.1 Help Desk en la gestió del Market Place

323.741 €

ACTIVITATS

PRESSUPOST DE DESPESES

 ENTITATS 

PRESSPOST D'INGRESSOS

3.1 Seminaris de formació en la gestió del market place per al 
personal tècnic

Diputació de Barcelona
Patronal CECOT

TOTAL DESPESES  DEL PROJECTE
TOTAL INGRESSOS DEL 
PROJECTE

5. Assistència tècnica als CLSE
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cultura popular i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases específiques en 
règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació en data 23 de febrer de 2012, i d’acord amb la proposta formulada 
per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 23 de febrer de 2012, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a 
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província número 0220 012004741, d’1 de març de 
2012, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009. 
 
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat 
integrat per la Diputada delegada per a Cultura (com a presidenta de l’Òrgan 
responsable), pel Coordinador en Matèria de Cultura, per un/a representant de la 
Presidència de la Corporació, per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, i per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies; per dirigir la instrucció del procediment i formular la 
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 03733/12, un cop s’ha procedit 
a la valoració de les sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació 
dels criteris de valoració previstos en les Bases. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds.  
 
Vista la proposta formulada per la comissió instructora  que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 3 de juliol de 2012, que 
s’adjunta com annex. 
 
Atès que l’import total, que la Junta de Govern de data 23 de febrer de 2012 va 
aprovar per a aquesta primera convocatòria pública, és de tres-cents seixanta mil 
(360.000) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: G/40100/334A1/462.00 i 
G/40100/334A1/489.00, del pressupost de l’exercici 2012. 
 
Atès que el punt 20 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions de 
Cultura Popular i Tradicional estableix que el termini de justificació de les subvencions 
atorgades en primera convocatòria hauran de justificar-se com a data límit el dia 30 de 
setembre de 2012, el qual es considera convenient ampliar-lo fins el 15 de novembre 
de 2012, donat el poc marge de temps que tindrien les entitats entre la recepció de la 
notificació i el termini previst, inicialment, per a la justificació.  
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Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de  2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva, a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a 
l’any 2012, segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva 
aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 23 de febrer de 2012, 
i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha 
estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjunta com annex. 
 
Relació de Subvencions de Cultura popular i tradicional atorgades: 
 
Per a Ajuntaments 
 

Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/1 P0810000J 
Ajuntament de 
l'Hospitalet 

Promoció de la cultura popular i 
tradicional 

217 7.244 

1203002842/2 P0811800B 
Ajuntament de 
Masquefa 

Masquefa Ciutat Castellera 2012 215 3.696 

1203002842/3 P0807200A 
Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

D'Arrel Popular i Tradicional, 
Festes del Corpus de Cornellà de 
Llobregat 

213 2.587 

1203002842/4 P08000600I 
Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

25a Diada de Puntaire 165 1.350 

1203002842/5 P0826600I 
Ajuntament de 
Cerdanyola de 
Vallès 

Projecte de Dinamització de la 
Cultura Popular 

150 1.200 

1203002842/6 P0823000E 
Ajuntament de 
Premià de Dalt 

Missa Rociera, 2012 135 1.050 

1203002842/7 P0800400D 
Ajuntament 
d'Alpens 

Forjadors, Geganters i Dansa 
Alpensina 

130 1.000 

1203002842/8 P0811600F 
Ajuntament de 
les Masies de 
Voltregà 

8è Aplec de la Gleva. Les 
sardanes com a valor tradicional 
popular Català 

114 840 

1203002842/9 V61440707 
Ajuntament de 
sant Andreu de 
Llavaneres 

Festa i Mostra del Pèsol Garrofal 
de Llavaneres 

100 700 

1203002842/10 P0829200E 
Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

Festes del Roser 100 700 

1203002842/11 P0800072A 
Institut 
Municipal 
d'Acció Cultural

Romeria Rociera de Mataró 100 700 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/12 P0826800E 
Ajuntament de 
Cercs 

Cargolada Popular El Roseret 90 600 

1203002842/13 P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 
Bages 

Festa de l'Arròs 2012  90 600 

1203002842/14 P0801600H 
Ajuntament de 
Bagà 

Festa de l'Arròs 84 630 

1203002842/15 P0808400F 
Ajuntament de 
Font-Rubí 

Cultura Tradicional i Popular 2012 84 630 

1203002842/16 P0816400F 
Ajuntament de 
La Pobla de 
Claramunt 

Premi Gumersind Bisbal 2012 84 630 

1203002842/17 P0812100F 
Ajuntament de 
Mediona 

VI Trobada Gegantera a Mediona 84 630 

1203002842/18 P0823200A 
Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

Foment i recuperació dels balls 
populars municipals de St. Pere 
de Riudebitlles 

84 630 

1203002842/19 P0826400D 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Montalt 

Mercat Medieval 84 630 

1203002842/20 P0826100J 
Ajuntament de 
Santa Susanna

La Màgia de les Tradicions 84 630 

1203002842/21 P0818000B 
Ajuntament de 
la Roca del 
Vallès 

Difusió de la cultura Popular i 
Tradicional a la Roca del Vallès 

80 500 

1203002842/22 P0817400E 
Ajuntament de 
Puig-reig 

Activitats sardanistes 2012 80 500 

1203002842/23 P0822200B 
Ajuntament de 
Sant Martí de 
Centelles 

Dinamització de l'Aplec de santa 
Maria del Castell dels Centelles 

80 500 

1203002842/24 P0819100I 
Ajuntament de 
Santpedor 

25 anys Ciutat Pubikka de la 
Sardana 

80 500 

1203002842/25 P0829700D 
Ajuntament de 
Vallromanes 

Creació de la colla gegantera de 
Vallromanes 

80 500 

1203002842/26 P0828200F 
Ajuntament de 
Tiana 

XIX Trobada de Puntaires Vila de 
Tiana 

65 350 

1203002842/27 P0806900G 
Ajuntament de 
Collsuspina 

Vols ballar sardanes? - Curs de 
sardanes a Collsuspina 

62 320 

   Total  29.847 
 

Per a Entitats 
 
Núm. Operació 

comptable 
NIF Entitat Projecte Punts 

Concedit 
2012 

1203002842/28 G58083551 
Federació de 
Cors de Clavé 

Mostra Cor d'Homes de la 
Federació de Cors de Clavè 

448 6.000 

1203002842/29 G58017179 

Casa de 
Andalucía de 
Cerdanyola 
(ABANS Peña 
Flam. And. 
Recr) 

Programa de actos y actividades 447 5.890 

1203002842/30 G59756593 
A.C.A. Peña 
Flamenca de 
Manlleu 

XXV Festival Flamenco  de 
Manlleu 

446 5.572 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/31 G58329210 
Secretariat de 
Corals Infantils 
de Catalunya 

Concert 45 Trobada General 
SCIC 

443 5.016 

1203002842/32 G58995697 

Colla de 
Geganters de 
Sant Joan 
Despí 

Tres Tombs de Sant Joan Despí 442 4.459 

1203002842/33 G60076882 

Hermandad 
Nuestra 
Señora del 
Rocío 
Pastorcillo 
Divino 

Romería del Rocío (maig) 441 4.273 

1203002842/34 G58114638 
A. A. San 
Sebastián de 
los Ballesteros 

Premios San Sebastián y Revista 
Romería 

435 4.046 

1203002842/35 G58346164 

Comissió 
d'Aplecs de les 
Comarques de 
Barcelona 

Celebració 80 Aplecs a les 
Comarques de Barcelona 

430 4.000 

1203002842/36 G58445636 
Casa Galega 
de L'Hospitalet 

Actividades XXV Aniversario 372 3.416 

1203002842/37 G58202979 

Hermandad 
Rociera 
Andaluza 
Pastora 
Almonteña 

Romeria del Rocío en Cataluña 365 3.344 

1203002842/38 G58548116 

Agrupació de 
Colles 
Geganters de 
Catalunya 

Activitats anuals  356 3.251 

1203002842/39 V08957219 

Centro Popular 
Andaluz de 
Sant Cugat del 
Vallès 

Festa Major 346 3.158 

1203002842/40 V59793760 

Coordinadora 
de Entidades 
Andaluzas de 
l'Hospitalet 

Conoce tus raíces 341 3.101 

1203002842/41 G58106196 

Asociación 
Cultural Galega 
"Cova Da 
Serpe" 

XXVII Festival Musical Galego 328 2.974 

1203002842/42 G58020991 
Asociación 
Andaluza Hijos 
de Almachar 

Proyecto de cohesión y difusión 
de la cultura andaluza 

319 2.880 

1203002842/43 G60429743 
Hdad. Rociera 
Divina Pastora 
de Mataró  

Romería Rociera de Mataró 309 2.787 

1203002842/44 G62462494 

Coordinadora 
de Entidades 
culturales 
Andaluzas de 
Rubí (CECAR) 

Día de Andalucía 296 2.659 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/45 G08826091 
Casa de 
Cuenca en 
Barcelona 

Jornadas Culturales "San Julián 
2012" 

294 2.637 

1203002842/46 G08575680 

Hogar Centro 
Castellano y 
Leonés de 
Catalunya 

Els Tres Tombs 286 2.552 

1203002842/47 G58479692 

Casa de 
Castilla La 
Mancha en 
Barcelona 

Mirada retrospectiva de nuestros 
25 años de vida 

284 2.533 

1203002842/48 G58039488 
A.C.A. 
Cofradía 15+1 

Setmana Santa 2012 282 2.508 

1203002842/49 G08813727 
Casa de Soria 
en Barcelona 

Curso de música, cante y teatro 281 2.501 

1203002842/50 G58304999 
Casa de 
Valencia de 
Gavà 

Falles 2012 280 2.500 

1203002842/51 G08850208 
Casa de 
Andalucía en 
Barcelona 

Programa de actividades 273 2.426 

1203002842/52 V58370677 
Centro Gallego 
Nós  

Galicia Avui-Galicia hoxe: Festa 
galega 

272 2.415 

1203002842/53 G61197828 

Centro 
Recreativo y 
Cultural 
Aragonés de 
Ripollet 

Festividades singulares 270 2.400 

1203002842/54 V58279449 
Centro Leones 
en Cataluña 

Romería de Primavera 265 2.347 

1203002842/55 G08672719 
Casa de 
Madrid en 
Barcelona 

San Isidro en Barcelona 263 2.326 

1203002842/56 G62121405 

Coordinadora 
d'Entitats de 
Cultura 
Andalusa de 
Terrassa 

Fira d'Abril 2012 262 2.322 

1203002842/57 G60480985 
Hermandad 
Ntra. Sra. del 
Rocío de Rubí 

Rocío en Catalunya, 2012 262 2.322 

1203002842/58 G58348749 
Irmandade 
Galega o Noso 
Lar 

30 Festa de Galega a Terrassa 262 2.322 

1203002842/59 G08983256 
 Agrupación 
Cultural Galega 
Saudade 

Programa 30 Aniversari- 1r 
semestre 

254 2.231 

1203002842/60 V61948543 
Casa de 
Aragón Virgen 
del Pilar 

Vencimiento del Dragón 253 2.229 

1203002842/61 G58186180 

Secretariat 
d'Entitats de 
Sants, 
Hostafrancs i la 
Bordeta 

Fes-te al carrer - Jocs Florals 253 2.229 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/62 G58630112 

Unión 
Andaluza 
Hdad. Rociera 
Virgen de la 
Rocina 

Actividades culturales 
relacionadas con la Feria de Abril 
y Romería del Rocío 

253 2.229 

1203002842/63 G08904260 
Acción Cultural 
Miguel de 
Cervantes 

XXV Certamen Literario 
Internacional Dulcinea 

251 2.209 

1203002842/64 G60238086 

A. A. Hdad. 
Ntra. Sra. 
Virgen Rocío 
"San Rafael 
Arcángel" 

Romería del Rocío en Catalunya 
2012 

244 2.137 

1203002842/65 G08502544 

Asociación 
Centro 
Asturiano de 
Barcelona 

Noche Celta 244 2.137 

1203002842/66 G60082302 

Centro 
Aragonés de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P.C.P. (Promoció Cultural 
Popular) 

244 2.137 

1203002842/67 G58324856 

Asociación 
Centro Cultural 
Andaluz y 
Artístico 
Manuel de 
Falla 

Concierto de Música Barroca 
(mayo 2012) 

235 2.044 

1203002842/68 G58061011 
Irmandade 
Galega de 
Rubí 

Matanza do Porco 235 2.044 

1203002842/69 G61992335 
Comissió 
Cavalcada dels 
Reis d'Igualada

Festa dels Reis d'Igualada 230 2.000 

1203002842/70 G58021031 
Societat Coral 
La Unió 
Santcugatenca 

Divulgació de la Cultura catalana 
"Cançons tradicionals i populars"- 
Concerts 

230 2.000 

1203002842/71 J58126061 

ACAC Hdad. 
Ntra. Sra. 
Rocío de 
Pineda de Mar 

Romería del Rocío en Catalunya 226 1.953 

1203002842/72 G61302576 
Agrupación 
Cultural Galega 
Agarimos 

Festa XV Aniversari  216 1.859 

1203002842/73 G65278087 

As. Cultural 
Festa Medieval 
Sant Jordi de 
Badalona 

Festa Medieval "Pirates a 
Badalona" participació, cohesió i 
convivencia 

216 1.859 

1203002842/74 G61183034 

Asociación 
Rociera 
Andaluza de 
Rubí 

Celebración del Rocío en 
Catalunya 

216 1.859 

1203002842/75 G08990848 
Centro Cultural 
Garcia Lorca A. 
A. Nou Barris 

Fiestas de Primavera "Cruces de 
Mayo" 

216 1.859 



   

 74/181

Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/76 G08682551 

Irmandade A 
Nosa Galiza de 
Mollet del 
Vallès 

XXXIII Festa das Nacionalidades 
e Comunidades Autónomas 

207 1.765 

1203002842/77 V58204892 

Centro Cultural 
Andaluz 
Vicente 
Aleixandre 

Fiestas de Primavera en Sant 
Joan Despí 

204 1.734 

1203002842/78 V59372599 

Colla de 
Castellers 
Xicots de 
Vilafranca 

30è Aniversari Xicots de 
Vilafranca 

204 1.734 

1203002842/79 G58440918 
Hermandad R. 
A. Las 
Marismas 

Activitats Culturals Romería del 
Rocío 2012 

204 1.734 

1203002842/80 R0801812I 

Consell Gral. 
de Germandats 
i Confraries- 
Arquebisbat de 
Barcelona 

Ajuda a les Confraries i 
Germandats 

198 1.672 

1203002842/81 G60545639 
Hdad. Rociera 
Andaluza 
Santo Ángel 

Romería del Rocío en Catalunya 198 1.672 

1203002842/82 G59798058 
Hdad. Rociera 
Los Varales 

Rocío en el mes de mayo 198 1.672 

1203002842/83 G58016262 

C.C. A. Hdad. 
Ntra. Sra. del 
Rocío, 
Rocieros de 
Carmona 

Romería del Rocío  194 1.635 

1203002842/84 G60517968 
C. C. Andaluz 
H. R. Virgen de 
Gracia 

Tarde Flamenca 189 1.600 

1203002842/85 G58266107 
A. C. A. Casa 
de Sevilla 

Cruz de Mayo 2012 188 1.579 

1203002842/86 G58444753 

Casa Cultural y 
Recreativa 
Andalucía y 
Catalunya 

Romería del Rocío de Catalunya 
2012 

188 1.579 

1203002842/87 G61562435 
Associació 
Castellers de 
Badalona 

Actuacions castelleres del gener 
al juny 2012 

180 1.500 

1203002842/88 G43229285 

Federación de 
Entidades 
Socio 
Culturales de 
Castilla y León 
en Barcelona 
(FESCU) 

Jornada Castilla y León en 
Barcelona 

180 1.500 

1203002842/89 V58445768 

Asociación 
Centro Cultural 
Castellano-
Manchego de 
Badalona  

Jornadas Culturales 179 1.486 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/90 G60594033 

C.C.A. Hdad 
Rociera 
Pastora del 
Alba 

Peregrinación y convivencia en el 
Rocío Montcada i Reixach-
Ripollet (Mayo) 

179 1.486 

1203002842/91 G08991135 
Casa de 
Andalucía de 
Mataró 

Romería Rociera de Mataró 179 1.486 

1203002842/92 G58766197 
Castellers de 
Terrassa 

Programa d'actuacions de la 
Colla a la província de Barcelona 
Gener-Juny 2012 

179 1.486 

1203002842/93 V58005687 
Centro Andaluz 
Casa de huelva

Cultura Andaluza  169 1.393 

1203002842/94 G60772134 

Germandat 
Jesús Captiu i 
Nostra Senyora 
dels Dolors de 
Mataró 

XXVè Aniversari (Actes de gener 
a juny) 

169 1.393 

1203002842/95 G59993634 

Hdad. Ntro. 
Padre Jesús 
Nazareno y 
Ntra. Sra. 
Esperanza de 
Mataró 

25è Aniversari Fundacional  169 1.393 

1203002842/96 G58493347 

Hermandad 
Rociera 
Andaluza de 
Hospitalet 

Romería del Rocío  169 1.393 

1203002842/97 G61275020 
Peña Cultural 
Al-Andalus 
Mataró 

Romería Rociera 2012 169 1.393 

1203002842/98 R5800369J 

Real 
Hermandad 
Nazarenos de 
Ntro. Padre ... 

Setmana Santa  169 1.393 

1203002842/99 G60427036 
ACR Peña del 
Domino de San 
Ildefonso 

Conocer nuestro entorno, 
conocer nuestra historia. 
Participar con nuestra ciudad 

160 1.300 

1203002842/100 G58963794 
Centro Andaluz 
de Nueva 
Carteya 

Actividades de Semana Santa 160 1.300 

1203002842/101 V58562356 

Centro Cultural 
Recreativo 
Extremeño La 
Segarra de 
Cornella 

Actividades Culturales año 2012 160 1.300 

1203002842/102 G62797287 

Colles 
Sardanistes 
Comarques 
Barcelonines 

Cloenda campionat 160 1.300 

1203002842/103 G58699737 
Grup de 
Geganters de 
Terrassa 

Trobada de Gegants - 2a Diada 
Antoni Messeguer 

160 1.300 

1203002842/104 G64761679 

Associació 
Processó del 
Dijous Sant de 
Badalona 

Restauració misteri "La Verònica" 158 1.282 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/105 G63714562 
Associació 
Cultural Ball 
d'Enveja 

Nit del foc 2012 157 1.270 

1203002842/106 G64859507 
Coral l'Albada 
Can Pahissa 

Coral gent gran i visites culturals 157 1.264 

1203002842/107 G58106691 
Casa de 
Castilla y León 

Jornadas Culturales 156 1.260 

1203002842/108 G08555922 
Centre Cultural 
El Social 

Primavera Cultural 156 1.252 

1203002842/109 G60892726 
ACA Sabor 
Andaluz de 
Mataró 

Romería de Mataró 151 1.208 

1203002842/110 G62339627 

Associació 
Cultural de 
Castilla-La 
Mancha de 
Terrassa 

Romeria Celebració Dia de 
castilla-La Mancha 

151 1.208 

1203002842/111 G62370267 
Centro Cultural 
de Andalucía 
en Manresa 

Jornadas Culturales Día de 
Andalucía 

151 1.208 

1203002842/112 G64124316 

Centro de 
Estudios 
Rocieros y 
Cultura 
Andaluza en 
catalunya 
(CERCAT) 

Itinerància de l'exposició Rocío. 
Tiempos de Maria. VI Concurs de 
fotografia Rociera. Manteniment 
del web. Manteniment i 
Conservació del fons documental 
del CERCAT 

151 1.208 

1203002842/113 G62359450 

Cofradía Padre 
Jesús 
Nazareno y 
Ntra. Sra. de 
los Dolores 

Salida Procesional  151 1.208 

1203002842/114 G58327438 
Societat Coral 
Amics de la 
Unió 

135 Aniversari de la Societat 
Coral Amics de la Unió 

151 1.208 

1203002842/115 G62770482 
Associació 
Diables de Port

Diables de Port 2012- Activitats 
1er semestre 

150 1.200 

1203002842/116 G65500225 
Centro Cultural 
Andaluz de 
Gavà 

Romería de la Cruz 2012 Gavà 150 1.200 

1203002842/117 G58705724 
C. C. Casa de 
Andalucía de 
l'Anoia 

25º Aniversari 149 1.189 

1203002842/118 G08943250 

Agrupació 
Cultural 
Folklòrica 
Barcelona 

Cicle de Ballades de sardanes al 
Pla de la Catedral primer 
semestre de 2012 

149 1.187 

1203002842/119 V61440707 
Centro 
Aragones de 
Terrassa 

Activitats Culturals Anuals de 
l'entitat i 98è aniversari 

145 1.150 

1203002842/120 G60550555 

Asociación 
Cultural 
Andaluza 
Hermandad La 
Armonia 

Día de Andalucía 142 1.115 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/121 G58202953 
C.C. Casa de 
Andalucía en 
Rubí 

Cruz de Mayo 142 1.115 

1203002842/122 G58025065 
Casa de 
Andalucía en 
La Llagosta 

Actividad Cultural para el año 
2012 

142 1.115 

1203002842/123 G58031832 

Casa de 
Aragón de 
Gavà, 
Viladecans y 
Castelldefels 

San Jorge (Activitats relativas a la 
Festividad de san Jorge) 

142 1.115 

1203002842/124 G61786661 
CCR Castilla 
La Mancha 

Aniversari Entitat 142 1.115 

1203002842/125 V58009101 
Centro Cultural 
Andaluz 

Romería de Rocío 142 1.115 

1203002842/126 G58545005 
Centro Cultural 
Andaluz Plaza 
Macael 

Romería del Rocío (junio 2012) 142 1.115 

1203002842/127 G43268077 

Coordinadora 
de Ball de 
Bastons de 
Catalunya 

El Ball de Bastons a Catalunya 142 1.115 

1203002842/128 G59849760 
Foment de la 
Sardana de 
Rubí 

Audicions i concerts de sardanes-
primer semestre 2012 

142 1.115 

1203002842/129 G60199502 

Hermandad 
And. Ntra. Sra. 
Del Rocío de 
Sabadell 

Activitats 1er semestre 142 1.115 

1203002842/130 G60118650 

Peña Cultural 
Flamenca 
Andaluza 
Calixto 
Sánchez 

Actividades Culturales durante 
1er Semestre 

142 1.115 

1203002842/131 G58006313 

Peña Cultural 
Flamenca 
Andaluza Los 
Aficionaos 

Semana Cultural 142 1.115 

1203002842/132 G59154096 
Colles 
Sardanistes de 
Barcelona 

Activitats sardanistes 2012 140 1.100 

1203002842/133 G58379421 
Casa de Baena 
A.C.A. En 
Catalunya 

XXVº  Aniversari Entitat 138 1.078 

1203002842/134 G58356007 
Agrupació 
Folklòrica 
Amunt i Crits 

Festival de danses 133 1.022 

1203002842/135 G62164793 

Asociación 
Hermandad 
Andaluza de 
San José de 
Abrucena en 
Terrassa 

38 Romería de San José de 
Abrucena en Terrassa 

133 1.022 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/136 G62867767 

Associació 
Cultural 
Andalusa 
"Amigos de la 
Santa Cruz de 
Canjayar" 

Festa de "La Santa Cruz" 133 1.022 

1203002842/137 G61307229 
Castellers de la 
Vila de Gràcia 

Diada Castellera del 15è 
aniversari 

133 1.022 

1203002842/138 V08538910 
Centro 
Aragonés de 
Sarrià 

Festes de la primavera 2012 133 1.022 

1203002842/139 V59818583 

Centro 
Regional de 
Murcia-
Agrupación 
Lorquina de 
Molins de Rei 

Promoció Cultural Murciana 133 1.022 

1203002842/140 G58353087 
Centro Social y 
Cultural "Santo 
Ángel" 

Actividades culturales de 
integración social 2012 

133 1.022 

1203002842/141 G65483323 

Federació 
d'Entitats 
Culturals 
Andaluses de 
Mataró 
(FECAM) 

Día de Andalucía  133 1.022 

1203002842/142 G60543733 

Hdad. 
Andaluza Los 
Rocieros de 
Badia 

Romería del Rocío 133 1.022 

1203002842/143 G58021528 

Peña Cultural 
Flamenca y 
Recreativo 
Andaluza 
"Antonio 
Mairena" 

Broche de oro 133 1.022 

1203002842/144 G58417197 
A.C.A. Casa de 
Córdoba 

Feria de Abril 2012 130 1.000 

1203002842/145 G58125725 

A.E.E.F. 
(Associació 
Excursionista 
d'Etnografia i 
Folklore de 
Barcelona) 

Consolidació Colla Gegantera 
Montbau 

130 1.000 

1203002842/146 G62371133 

ACA Casa de 
Fuenteobejuna 
de Catalunya 
en l'Hospitalet 

Aniversario Entidad 130 1.000 

1203002842/147 G58318163 

Agrupació 
Sardanista de 
Cornellà-
Secció Grup de 
Foc 

IV Nit de l'infern 130 1.000 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/148 G58174632 

Asociación 
Cultural 
Gallega 
Rosalía de 
Castro 

Projecte de divulgació 2012 130 1.000 

1203002842/149 G61021754 

Asociación 
Culural. 
Extremeña San 
Isidro Labrador 

Setmana Cultural XVII 
Aniversario 

130 1.000 

1203002842/150 G59392167 
Associació 
Catalana de 
Puntaires 

Diada de la Puntaire 130 1.000 

1203002842/151 G64894876 

Associació 
Colla 
gegantera del 
Bisbalet 

10ena Trobada de Gegants 130 1.000 

1203002842/152 G65256851 

Associació 
Cultural 
Catalunya 
Sardanista 

Concerts de Sardanes 130 1.000 

1203002842/153 G08779365 
Associació La 
Passió d'Olesa 

Representació de la Passió 
d'Olesa 

130 1.000 

1203002842/154 G58338989 

Ballets de 
Catalunya, 
Institució 
Cultural 

Ben viva, ben nostra! (Cicle 
d'espectacles de dansa 
tradicional 2012) 

130 1.000 

1203002842/155 G59093732 
C.A. Tertulia 
Flamenca de 
Badalona 

XXVIII Aniversario de la entidad 130 1.000 

1203002842/156 G60421211 
Casa Cultural 
de Andalucía y 
Extremadura 

Día de Andalucía 130 1.000 

1203002842/157 G60299146 
Castellers de 
Cornellà 

18a Trobada Colles Castelleres 
del Baix Llobregat 

130 1.000 

1203002842/158 G58249186 
Centro 
Aragonés de 
Sabadell 

Festivitat de Sant Jordi 130 1.000 

1203002842/159 V61207569 

Colla de 
Diables de 
Badia del 
Vallès 

Viatge al món del foc 130 1.000 

1203002842/160 G65328825 
Colla Jove 
Xiquets de 
Vilafranca 

2a Diada Castellera de Sant Jordi 130 1.000 

1203002842/161 G59131961 
Colles 
Repuntejant 

Concurs Colles Sardanistes i 
Individual Revesses 

130 1.000 

1203002842/162 G60476165 
Coordinadora 
de Grallers de 
Vilafranca 

19è Dia del Graller 130 1.000 

1203002842/163 G65521262 

Fed. 
Coordinadora 
de Grups de 
Cultura Popular 
i Tradicional 
Catalana de 
Terrassa 

CULTURASSA, Festa de la 
Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 

130 1.000 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/164 G58042201 

Federació 
Catalana 
d'Entitats 
Corals  

Cicle de Concerts 2012 130 1.000 

1203002842/165 G58298555 
Federació de 
Colles de Sant 
Medir 

Festa de Sant Medir 2012 130 1.000 

1203002842/166 G65671059 

Federació dels 
3 Tombs de 
Sant Antoni de 
Barcelona 

Cavalcada dels tres tombs de 
Sant Antoni de Barcelona 

130 1.000 

1203002842/167 G61990727 
Federació 
Sabadell 
Cultura 

7a Edició de "Sabadell, festa i 
tradició" 

130 1.000 

1203002842/168 G60694114 
Foment de la 
Sardana de 
Barcelona 

90 Aniversari 130 1.000 

1203002842/169 G08399099 
Foment 
Mataroní 

Mostra de Teatre Amateur 130 1.000 

1203002842/170 G58719659 
Geganters de 
Sant Cugat del 
vallès 

XXV Aniversari Colla Gegantera 
de Sant Cugat 

130 1.000 

1203002842/171 G59892844 

Hermandad 
Rociera 
Andaluza 
Virgen del 
Rocío La 
Esperanza de 
Badalona 

Ofrenda Floral Anual, XX 
Aniversario de la Hermandad La 
Esperanza de Badalona 

130 1.000 

1203002842/172 G64174477 
Miquelets de 
Catalunya 

Desfilada dels Miquelets de 
Catalunya 

130 1.000 

1203002842/173 G58168550 

Societat 
Recreativa 
Unió 
Begudenca 

90è Aniversari de la Societat 
Recreativa Unió Begudenca  

130 1.000 

1203002842/174 G58035411 
Tertulia 
Flamenca de 
l'Hospitalet 

Festival de Saetas / Festival 
flamenco Temporada 2012 

130 1.000 

1203002842/175 G60313459 
Colla de 
Geganters de 
Rubí 

Exposició "Gegants de Paper" 129 986 

1203002842/176 G60819166 

Asociación 
Cultural Casa 
de Castilla y 
León en el 
Vallès Oriental 

Part festivitat del 29 d'abril i 
"fiesta de la Comunidad de 
Castilla y León". 

121 910 

1203002842/177 G58357443 
Armats de 
Mataró 

Activitats Setmana Santa 
(Escenificació La 
Passió/Desfilades) 

120 900 

1203002842/178 G64374846 
Banda de 
Música del Prat 
de Llobregat 

Jornada de foment i apropament 
de la Música Catalana 

120 900 

1203002842/179 V58691841 
Centro Cultural 
Andaluz de 
Montornès 

Rocío 2012 120 900 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/180 G08956799 
Círculo de 
Castilla y León 
de Barcelona 

Certamen de Poesía  120 900 

1203002842/181 G59718163 

Circulo 
Flamenco 
Andaluz en 
Mataró 

Romería Rociera de Mataró 120 900 

1203002842/182 V59822775 

Colla de 
Diables de 
Sant Joan 
Despí 

Correfoc Sant Jordi i Correfoc 
Festa Major Sant Joan Despí 
2012 

120 900 

1203002842/183 V63035596 
Geganters de 
Moià  

30 Anys de Gegants a Moià 120 900 

1203002842/184 J61528410 
Grup de 
Diables 
Kapaoltis 

25è Aniversari de Kapaoltis 120 900 

1203002842/185 G58062449 

Hdad. Cristo 
Redentor y 
Ntra. Sra. de la 
Soledad de 
Badalona 

Actividades Semana Santa 120 900 

1203002842/186 G61383360 
Impuls 
Associació 
Cultural 

La Passió de Molins de Rei 120 900 

1203002842/187 G08768368 Lluïsos d'Horta 
Projecte de dinamització cultural 
dels Lluïsos d'Horta 

120 900 

1203002842/188 G62514385 

Asociación 
Roc. And. 
Alegrías del 
Sur 

Semana Santa 117 848 

1203002842/189 V59120154 

Centro Cultural 
Andaluza 
Alcalá La Real 
y Comarca 

23 Aniversari de l'entitat 115 850 

1203002842/190 G65352916 

Centro Cultural 
Andaluz de 
Palau-solità i 
Plegamans 

Activitats Culturales 2012 114 840 

1203002842/191 G60210820 
Hermandad 
Ntra. Sra. Del 
Carmen 

Romería Hdad. Ntra. Sra. del 
Carmen 

114 840 

1203002842/192 G58646167 
Agrupació 
Sardanista 
Santa Perpetua

85 anys de la fundació de 
l'Agrupació  Sardanista Santa 
Perpètua 

110 800 

1203002842/193 G60857893 

Asociación 
Cultural de 
l'Anoia "El 
Tiruri" 

Festa Rociera 15,16 i 17 de juny 
de 2012 

110 800 

1203002842/194 G60889623 
Associació 
Bastoners de 
Terrassa 

37ena Trobada Nacional de 
Bastoners 

110 800 

1203002842/195 G65290322 

Associació 
colla 
Gegantera 
d'Olost 

Celebració dels 25 anys dels 
Gegants d'Olost 

110 800 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002842/196 G63339824 

Associació Cor 
Claverià 
l'Àliança de 
Lliça d'Amunt 

IV Gran Trobada de Corals 110 800 

1203002842/197 G65128274 

Associació 
d'amics de 
l'acordió de 
Maçaners 

28ena Trobada d'acordionistes 
de Maçaners 

110 800 

1203002842/198 G61523445 

Associació 
Recreativo 
Cultural de 
Bacareños en 
Catalunya 

Fiesta de la Cruz y Concurso de 
Migas Tradicionales  

110 800 

1203002842/199 G08874174 
Ateneu Cultural 
Catalònia 

Ensenyament i concerts de cant 
coral i sardanes 

110 800 

1203002842/200 G61798401 
Casa de 
Aragón de 
Cerdanyola 

VII Encuentro de tambores y 
bombos en Aragón en 
Cerdanyola 

110 800 

1203002842/201 G59030981 
Centre Cultural 
i Recreatiu 
Andalús d'Artés

Festa del dia d'Andalucia 110 800 

1203002842/202 G58758350 

Centro Cultural 
Andaluz 
Brumas del 
Rocío de 
Terrassa 

Intercambios Culturales 110 800 

1203002842/203 G64637929 
Centro Cultural 
Rocafonda 

Festival Intercultural de 
Rocafonda 

110 800 

1203002842/204 G60273406 

Colla de 
Geganters i 
Grallers de 
Pineda 

Projecte Recuperació Contrapàs 
de Pineda 

110 800 

1203002842/205 G58336199 

Esbart 
Dansaire de 
Sant Joan 
Despí 

Ballada a la Festa Major de sant 
Joan Despí 

110 800 

1203002842/206 G63071211 
Fundació 
Privada Orfeó 
de Sants 

Temporada de concerts de 
l'Orquestra Barcelona 
Filharmònica de l'Orfeó de Sants 

110 800 

1203002842/207 G58990029 
Grup del Drac 
de Terrassa 

Festa Major 2012 del Grup del 
Drac de Terrassa 

110 800 

1203002842/208 G58450404 
Unió Colles 
Sardanistes de 
Catalunya 

Cloenda del Campionat de 
Catalunya Colles Sardanistes 

110 800 

1203002898/1 V58005679 
Centro Blas 
Infante del Baix 
Llobregat 

Coplas y bailes 106 756 

1203002898/2 V62495585 
Colla 
Badalonina de 
la Moixiganga 

Moixiganga 2012 105 750 

1203002898/3 G65474421 

ACA Cofradía 
de la Veracruz 
y Mª Stma. de 
los Dolores 

Semana Santa 2012 100 700 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/4 G61997490 
AS. Cultural del 
Cep- Patronat 
Pro Aplec 

Realització d'activitats per 
difondre la cultura sardanista a la 
nostra ciutat 

100 700 

1203002898/5 G65169443 

Asociación 
Agrupación 
Musical 
Nuestra 
Señora de la 
Sierra 

Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Sierra 

100 700 

1203002898/6 G61752556 

Assoc. Per la 
Coordinació de 
Colles 
Geganteres 
Comarca Anoia

Trobada Comarcal de Gegants 
de l'Anoia 

100 700 

1203002898/7 G58537598 

Associació 
Amics de les 
Havaneras 
"Port Vell" 

XXVIIª Gran Trobada "Barcelona 
cara al mar" 

100 700 

1203002898/8 G65511255 
Associació Ball 
de Diables 
d'Hostafranchs 

Festa d'Ostara 100 700 

1203002898/9 G64181092 

Associació 
Cultural i 
Gastronòmica 
Sensestovalles 

Festes de Carnaval - Escudella 
Popular Sensestovalles 

100 700 

1203002898/10 G60354941 
Associació 
Cultural Turó 
del Llac 

Presentació d'un nou gegantó i 
XVII Trobada de gegants i cap 
grossos (Realització 30 de juny) 

100 700 

1203002898/11 G58656067 
Badia 
Sardanista 

Ensenyament de la sardana i 
assistència a 4 aplecs 

100 700 

1203002898/12 G58137845 
Centro Cultural 
Andaluz "Blas 
Infante" 

Veladas y Matinales, Actividades 
Anuales 

100 700 

1203002898/13 G58407024 

Centro Cultural 
y Social Airiños 
da Nosa 
Galicia 

Festival de Música y Baile y 29 
Aniversario 

100 700 

1203002898/14 G58680950 
Coordinadora 
Sardanista de 
l'Hospitalet 

Cloenda d'ensenyament de 
sardanes i ballada prèvia a la 
cloenda, a la Plaça de 
l'Ajuntament 

100 700 

1203002898/15 G59898502 

Federació 
d'Associacions 
Gitanes de 
Catalunya 

"Romanistan: Visca la Cultura 
Gitana!" 

100 700 

1203002898/16 V61492294 
Moviment 
Coral Català 

III Conferència sobre cant coral i 
inclusió, Intergeneracionalitat 

100 700 

1203002898/17 G58808429 
Obra del Ballet 
Popular 

Dinamització i difusió de les 
Danses Tradicionals Catalanes 

100 700 

1203002898/18 G58227117 

"L'Agrupa" 
Associació 
Cultural de 
Montmeló 

Programació Primavera 2012 90 600 

1203002898/19 G59970038 
Associació 
Dansaires de 
l'Hospitalet 

20è Aniversari Dansaires 
l'Hospitalet 

90 600 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/20 G59989715 
Associació 
Juvenil Diables 
de Casablanca 

XXIII Trobada de Diables al Barri 
de Casablanca (Sant Boi de 
Llobregat) 

90 600 

1203002898/21 V60567856  

Casa Cultural 
Centro 
Castellano 
Leones de 
Hospitalet del 
Llobregat 

Visitas Culturales (juny) 90 600 

1203002898/22 G58207127 
Casa Regional 
de 
Extremadura 

Excursió Cultural a Perafita 90 600 

1203002898/23 V61073227 

Centro 
Extremeño 
Ruta de la 
Plata 

III Festival Folklorico Regional 90 600 

1203002898/24 G64244288 

Cofradía de 
Nuestra 
Señora de las 
Angustias 

Estación de penitencia de 
Nuestra Señora de las Angustias 

90 600 

1203002898/25 G58545443 
Hdad. Ntra. 
Sra. Del Rocío 
de Cornellà 

Commemoració del Rocío del 
Baix Llobregat 

90 600 

1203002898/26 V58329178 
Societat Coral 
l'Espiga de les 
Corts 

Matins de l'Espiga. Cicle anual 
d'espectacles infantils a les Corts 
(1er Semestre 2012) 

90 600 

1203002898/27 G58226911 
Societat 
Cultural Sant 
Jaume 

Danses Tradicionals i catalanes  
del món 

90 600 

1203002898/28 V62450077 
Colla de 
Diables Àngels 
Diabòlics 

Activitats formatives i de foment 
cultural de l'entitat 

83 520 

1203002898/29 G62127303 
A. A. Amigos 
de la Blanca 
Paloma 

Proyección de los objetivos y 
actividades de la Agrupación 

80 500 

1203002898/30 G58938119 
Agrupació de 
Colles del Ball 
de Gitanes 

32na Trobada dl Ball de Gitanes 
del Vallès a Montserrat 

80 500 

1203002898/31 G58248683 
Agrupació 
Sardanista El 
Masnou 

40è Aplec de la sardana i 
ballades anuals 2012 

80 500 

1203002898/32 G65433096 
As. Sardanista 
Collblanc - 
Torrassa 

Concert Sardanes 80 500 

1203002898/33 G60914082 

Asociación 
Andaluza 
Virgen del 
Rocío 

Romería del Rocío 80 500 

1203002898/34 G65232274 

Associació 
Colla 
Gegantera de 
Sant Feliu de 
Codines 

Mantenir en vida la colla de 
gegants i capgrosos de St. Feliu 
de Codines 

80 500 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/35 G61144093 

Associació 
Cultural de 
Carreters i 
Cansaladers 
de St. Vicenç 
de Castellet 

Festa de Sant Antoni Abat 2012 80 500 

1203002898/36 G59707620 
Associació 
Cultural Leza 

Festival de Música Tradicional i 
Popular-Juny 

80 500 

1203002898/37 G65298903 

Associació 
Musical i 
Cultural Les 
Bufandes 

Projecte de l'entitat 2012 80 500 

1203002898/38 G60814241 
Castellers de 
Sabadell 

Divulgació dels castells a la Creu 
Alta 

80 500 

1203002898/39 G63668032 
Centre Sant 
Pere Apòstol 

Activitats de Cultura Popular i 
Tradicional dins del marc de la 
Festa Major de St. Pere, Sta. 
Caterina i la Ribera 2012 

80 500 

1203002898/40 G08953564 

Cercle 
d'Agermaname
nt Occitano-
Català-CAOC 

Promoció i foment de la cultura 
popular i tradicional occitana i les 
relacions occitano-catalanes 

80 500 

1203002898/41 G65357642 

Colla 
Castellera  
Jove de 
Barcelona 

Activitat Ordinària de la Colla 
Castellera Jove de Barcelona 

80 500 

1203002898/42 V58358433 
Colla de 
Diables de 
Sant Llorenç 

Recuperació de la Festa del Foc 
"La Nit de Walpurgis" 

80 500 

1203002898/43 G60988086 
Colla de 
Geganters de 
Vacarisses 

Consolidació Baixada de la Vaca 80 500 

1203002898/44 G65227746 

Colla de 
Trabucaires de 
Castellar del 
Riu 

Trobada nacional de Trabucaires 
- Trabucaires de Castellar del Riu 

80 500 

1203002898/45 G61901294 
Colla del Drac 
Rufino de Sant 
Boi 

VII Trobada Infantil de Diables a 
Sant Boi de Llobregat 

80 500 

1203002898/46 G65758757 
Colla 
Gegantera de 
Montesquiu 

Creació de la imatge corporativa 
de la Colla Gegantera de 
Montesquiu 

80 500 

1203002898/47 V60909660 
Colla 
Gegantera 
Pallejà 

Trobades de Colles Geganteres 80 500 

1203002898/48 G63244917 

Coordinadora 
d'Entitats 
Badalonines de 
Cultura 
Tradicional i 
Popular 
Catalana 

Jornada de Cultura Tradicional 
2012 

80 500 

1203002898/49 G62637517 
Coral Infantil 
l'Espinguet 

39è Juguem Cantant organitzat 
per la coral Infantil l'Espinguet 

80 500 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/50 G64154156 
Esbart 
Dansaire de 
Sant Pol 

Activitats de l' Esbart dansaire de 
Sant Pol 2012 

80 500 

1203002898/51 Q5856121H 

Escola Patufet 
Sant Jordi-
Francesc 
Batallé i 
Aragonès 

Celebració del 25è aniversari de 
la Colla de Diables Infantil 
Patunyetes de l'Escola Patufet 
Sant Jordi 

80 500 

1203002898/52 G65486128 

Federació del 
Seguici 
Tradicional 
Històric 
d'Igualada 

Recuperació de la Cercavila 
Patrimonial  de Sant Bartomeu 

80 500 

1203002898/53 G64549728 

Federació 
d'Entitats 
Tradicionals de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

Diverses Festes de primavera 
2012  

80 500 

1203002898/54 G62556154 
Fundació La 
Tossa de 
Montbui 

Aplec del Roser de La Tossa 80 500 

1203002898/55 G58518549 
Gegants i Nans 
de Sallent 

Tallers de Cultura Tradicional a 
l'escola. Setmana Cultural  

80 500 

1203002898/56 G58937996 
Grup de 
Caramelles de 
Pagès 

39a Cantada de Caramelles els 
dies 7 i 8 d'abril de 2012 

80 500 

1203002898/57 G60820511 
Grup 
Sardanista La 
Florida 

Ballades-  Cursets de Sardanes 80 500 

1203002898/58 G62121975 

Grup 
sardanista 
Vilassar de 
Dalt 

Aplec de Sardanes i Fira 
d'Artesans 

80 500 

1203002898/59 G60416286 

Hdad. de San 
Sebastián de 
Fiñana en 
Terrassa 

Festa de Sant Sebastià de 
Fiñana a Terrassa (49 
Celebració) 

80 500 

1203002898/60 G59947457 
Juventut 
Artística de 
Calella 

Concurs de Teatre Amateur 
"Premi Ciutat de Calella" 

80 500 

1203002898/61 G63772990 
Maneflesteatre 
Cabrianes 

12è Pessebre Vivent de 
Cabrianes 

80 500 

1203002898/62 G58329228 

Peña taurina 
Manuel Leria 
de Zarza 
Capilla 

Celebración de la Semana 
Cultural 

80 500 

1203002898/63 G08468209 
Societat Coral 
Els Amics  

Balls Tradicionals i Cafè Teatre  80 500 

1203002898/64 V58951211 
Societat Coral 
La Nova 
Harmonia 

El retaule dels embotits 80 500 

1203002898/65 G65550733 
Associació 
Castell de 
Subirats 

Aplec del pa i l'empenta 75 443 

1203002898/66 G59678516 
ACF Olesa 
Sardanista  

Cursos per difondre la sardana 70 400 



   

 87/181

Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/67 G08931974 

Minyons 
escoltes i guies 
St. Jordi de 
Catalunya 

Recuperació de l'Aplec de l'Erola 70 400 

1203002898/68 G65685919 
Amics i 
amigues de 
Parc & Grill 

1a Fira d'En Laiano 70 400 

1203002898/69 G65165144 

Amics dels 
Sants Patrons i 
de la Festa del 
Pi de Figaró 

Dinamització cultural del 
Bicentenari de la Processó dels 
Sants Patrons i de la Festa del Pi 
1812-2012 

70 400 

1203002898/70 G65491920 

As. socio-
cultural i 
educativa 
SecretsBCN 

Barcelona Ciutat-Concert 70 400 

1203002898/71 G61348389 
Asociación 
Flamenco Vivo 

Conferencia Historia y 
mecanismo de la guitarra 
flamenca 

70 400 

1203002898/72 G65081234 

Assoc. Cultural 
Confraria del 
Roser del Ball 
de Crespelles 
d'Òdena 

Ball de Crespelles d'Òdena 70 400 

1203002898/73 G65582215 
Associació  És 
Llegenda 

Festival de llegendes de 
Catalunya 

70 400 

1203002898/74 G58300237 

Associació 
Club d'Esplai 
Pubilla Cases 
Can Vidalet 

Fira de Sant Ponç 70 400 

1203002898/75 G64509987 
Associació 
cultural Casa 
Orlandai 

Promoció festes populars Casa 
Orlandai 2012 

70 400 

1203002898/76 G58643057 
Associació 
Diables de 
Badalona 

XXX Correfoc 70 400 

1203002898/77 G65255200 

Associació 
Fal·lera 
Gegantera 
Sagrada 
Família 

Transeixample  70 400 

1203002898/78 G64791452 

Associació 
Grallers i 
Gralleres de 
Bellvitge 

FRESC-FOLC 70 400 

1203002898/79 G65328882 
Associació 
L'Oca Rosa 

Cicle de Música i Balls 
Tradicionals a la Central (Vic) 

70 400 

1203002898/80 G65399677 
Castellers de 
les Roquetes 

Actuació Sant Joan 70 400 

1203002898/81 V61320115 

Colla de 
Geganter/es i 
Grallers/es de 
Calella 

IV Trobada de Bestiari de Calella 70 400 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 

2012 

1203002898/82 G65327348 

Colla 
Gegantera i 
Graellera del 
Carrer de la 
Riera 

Fes un gegantó per Festa Major 70 400 

1203002898/83 V60224599 
Confraria de 
Sant Anastasi 
de Badalona 

Renovació vestimenta estaferms 
de la Confraria de Sant Anastasi 
de Badalona 

70 400 

1203002898/84 G65508848 

Confraria 
Oració del 
Senyor a l'Hort 
de Mataró 

Presentació cartell Setmana 
Santa 

70 400 

1203002898/85 G61905907 
Cor l'Espiga de 
Cubelles 

Activitats culturals de Cant Coral 70 400 

1203002898/86 V59847822 

Coral Albada 
de la Parròquia 
de sant Esteve 
de Granollers 

Cantata Infantil, El Patufet. Diada 
de Sant Jordi 

70 400 

1203002898/87 G64775695 
Diablesses i 
Diables de 
Sarrià 

Correfoc i espectacles de foc 70 400 

1203002898/88 G64416977 

Federació 
d'Entitats Els 
Garrofers de 
Sant Boi 

XII Trobada de Dracs Sant Jordi 
2012 

70 400 

1203002898/89 G62216353 
Festa Major 
Infantil El Sidral

Festa Major Infantil i Aula de les 
Arts de carrer de Sant Joan de 
Vilatorrada 

70 400 

1203002898/90 V59910471 

Germandat 
Sant Antoni 
Abat Colla 
Vella 

Passada Tres Tombs , xarrades-
tallers a escoles 

70 400 

   Total  330.153 

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de tres-cents seixanta mil (360.000) €, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: vint-i-nou mil vuit-cents quaranta-set 
(29.847) € a la G/40100/334A1/462.00, i tres-cents trenta mil cent cinquanta-tres 
(330.153) € a la G/40100/334A1/489.00, del pressupost de l’exercici 2012, per fer front 
a les subvencions que s’atorguen.  
 
Tercer.- Modificar el contingut del punt 20 de les Bases reguladores de la convocatòria 
de subvencions  que quedarà com segueix  “Les subvencions atorgades en primera 
convocatòria hauran de justificar-se en el termini màxim de tres mesos després 
d’acabada l’activitat i com a data límit el 15 de novembre de 2012.  
 
Quart.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents : 
 
1.- Les subvencions atorgades en primera convocatòria hauran de justificar-se en el 
termini màxim de tres mesos després d’acabada l’activitat i, com a data límit, el dia 15 
de novembre 2012.  
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2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats, i revestirà la forma de: 
 
Opció A: (Per entitats, associacions, fundacions etc.) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa (factures), que 
contindrà: 
 
1)  Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
  
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS. 
 
Opció B: (Per a subvencions concedides a Ajuntaments) 
 
Per a subvencions concedides a Ajuntaments, es podrà acceptar com a justificació una 
certificació del Secretari/Interventor, acreditativa de les despeses efectuades. 
 
3.-  En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 
 
1)   S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció 

atorgada.  
 
2)   S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
3)   En el cas de l’opció A, els documents justificatius a presentar seran factures, 

minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots 
els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al beneficiari. 

 
4)   Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Altra documentació: a més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiaria fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè.- Advertir a les entitats beneficiàries que, s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
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Sisè.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons 
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció i pels 
motius que es manifesten. 
 
Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per no ajustar-se a les bases de 
concurrencia competitiva: 
 

Nº NIF Entitat Projecte 

227 G58237389 
Associació de veïns de La 
Balconada de Manresa 

El Barrí com a centre de la Cultura Popular i 
Tradicional 

233 G58145178 
Associació de Veïns de Sant 
Antoni 

Fem Barri-Festa Major St. Antoni (Gener) 

246 G64176240 
Federación de Asociaciones de 
Colombianos en Catalunya 
"FEDESCAT" 

Federación de Asociaciones de Colombianos en 
Catalunya "FEDESCAT" 

247 G62390646 
Asociación Socio Cultural y de 
Arte Culinario de Honduras y 
Amigos en Catalunya 

Asociación Socio Cultural y de Arte Culinario de 
Honduras y Amigos en Catalunya 

251 G61934782 
AVALOT - Joves de la UGT de 
Catalunya 

Promoció de la cultura catalana a través dels 
gegants 

253 G65065831 Ateneus Laics i Progressistes 
Cicle d'activitats culturals d'Ateneus Laics i 
Progressistes 

261 G62968490 
Associació de dones de Sant 
Sadurní 

Commemoració 10è Aniversari de l'Associació 
de Dones de Sant Sadurní 

281 G60607678 
Fundació Videoteca dels Països 
Catalans 

LAVIDEOTECA.CAT 

295 G58244161 Centre Cultural - Nova Badia Edició Nova Badia 
92 G55045132 Associació La Camerata Misticissimus, Burruezo & Bohèmia Camerata 

97 G61892071 Associació Revista d'Igualada 
Edició dels números 40, 41 i 42 de la Revista 
d'Igualada 

144 V58330689 
Centre Democràtic i 
Progressista, Ateneu 

24è TACA'M, Concurs de teatre amaterur de 
Caldes de Montbui 

193 G58364597 
Associació de Veïns de l'Antic 
Poble de Sant Pere 

Retaule de l'amor i el desamor 

331 G64299118 
Fundació Cívica Oreneta del 
Vallès 

Arxiu Virtual del Patrimoni de la Cultura Popular 
i Tradicional del Vallès Occd. 

122 G63761019 
Amics de les Roses de Sant 
Feliu de Llobregat 

Activitats al voltant de l'Exposició de Roses 

328 G64192560 
Gremi d'Hostaleria de 
Viladecans 

Campanya Gastronómica 

59 P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

Fira d'Abril 

 

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, perquè han presentat carta de 
renúncia: 
 

Núm. NIF Entitat Projecte 

159 G58079153 
Federación de Casas 
Regionales y Entidades 
Culturales en Cataluña 

Para Actividades Culturales 

91 G08489205 Centro Aragonès de Badalona Socio/Cultural y Lúdico 

93 G58665084 
Federación de  Asociaciones 
Extremeñas de Catalunya 

Programa anual d'activitats FEAC 

90 G62013990 
Federació de C. y C. 
Aragoneses en Catalunya 

P.C.P. (Promoción Cultura Popular) 
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Núm. NIF Entitat Projecte 

137 G08892614 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Cataluña (FECAC) 

Programa anual d'activitats 

45 G61652897 
Federación Andaluza de 
Comunidades 

Feria Primavera 

35 G08890956 Centro Gallego de Barcelona Letras Galegas 2012 

234 V59126490 
Federación de Entidades 
Culturais Galegas de Catalunya

Cultura Popular 

24 G60309150 
Asociación Cultural Murciana 
"Virgen de Las Maravillas" 

Setmana Cultural Murciana en Mataró (del 16 al 
23 de juny) 

271 P0829900J Ajuntament de Vic Jornada de Cultura Popular i Tradicional 
110 G65769937 Colla de Diables de Lliça Foc a la Vall del Tenes 
33 G58308099 Centro Cultural Gitano La Mina XXII Concurso de Cante Flamenco 

276 G64127269 
Federació Catalana d'Entitats 
Catifaires 

Congres Internacional Catifes 

208 G59702076 Esbart Olesà Terra de Dansa 

119 G58016270 
C.C.A. Colonia Egrabense Ntra. 
Sra. de la Sierra 

XXXIV Romería en honor de María Santísima 
de la Sierra 

 

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per ser activitats que és 
realitzaran el segon semestre de l’any: 
 

Núm. NIF Entitat Projecte 

190 G58416736 
Associació Centre Cultural 
Euskal Etxea 

La cultura basca, a Barcelona 

304 V60319712 
Coordinadora de Entitats 
Andaluza y Flamencas de 
Cornellà 

Actividades Culturales 2012 

 

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per haver estat presentades fora 
de termini: 
 
Núm. NIF Entitat Projecte 

332 G58357542 
Associació de veïns i veïnes 
Verdum - 9 Barris 

Foment de la Cultura Popular i Participació 
Ciutadana 

333 G08399099 Foment Mataroní 
Promoure la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 

334 G65372682 
Associació Ball Popular de 
Gitanes de Sant Vicenç de 
Castellet 

Ballada Popular de Gitanes de Sant Vicenç de 
Castellet 2011 

 

Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada, 
en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que presentin la 
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció. 
 
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,  
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.   
 
22.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema 
de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels Espais Escènics Municipals, 
que tinguin per finalitat el desenvolupament d’estratègies de marketing d’espais 
escènics municipals, per a l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions la Diputació de Barcelona per al present any, des de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies es vol fomentar la implantació de sistemes per a la 
venda d’entrades i la gestió d’audiències que tenen per finalitat el desenvolupament 
d’estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal i la millora de la gestió global 
de la venda d’entrades. 
 

Atès que cal conèixer els diferents segments i públics per oferir als espectadors dels 
espais escènics municipals un tracte personalitzat per fidelitzar i fer créixer les 
audiències, alhora que es millora la rendibilitat dels diferents espectacles programats.  
 

Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases 
Reguladores. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a 
l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 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 a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 
del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
del contingut d’aquestes Bases Reguladores. 
 

Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del Decret 
de la Presidència de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de data 6 de juny 
de 2012. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar l’adquisició, el 
lloguer o l’actualització  d’un sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències 
dels Espais Escènics Municipals que tinguin per finalitat el desenvolupament 
d’estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal i la millora de la gestió global 
de la venda d’entrades per a l’exercici 2012, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ADQUISICIÓ, LLOGUER O ACTUALITZACIÓ 
D’UN SISTEMA PER A LA VENDA D’ENTRADES I LA GESTIÓ D’AUDIÈNCIES DELS 
ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS ANY 2012 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, destinades a ajudar a finançar l’adquisició, el lloguer o l’actualització d’un 
sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències o CRM (Customer relationship 
management) dels espais escènics municipals. 
 
El sistema de venda d’entrades adquirit, llogat o actualitzat pels beneficiaris ha de permetre, 
com a mínim, els següents serveis i prestacions: 

 
 La reserva i venda (presencial o no presencial) d’entrades (també amb descomptes) i 

abonaments a través d’Internet (des de diverses terminals simultàniament pel que fa a la 
taquilla), amb els corresponents plànols detallats de les sales de l’espai escènic 
municipal, la configuració de la programació i el disseny d’entrades. 

 L’emmagatzematge d’una base de dades central dels espectadors –de propietat de 
l’Ajuntament o de l’espai escènic municipal-, ampliable amb els camps informatius que 
aquest defineixi, la seva segmentació, la gestió d’audiències (CRM), el tractament 
personalitzat i l’anàlisi i interpretació de les dades. Els camps mínims que ha de 
contemplar la base de dades són els següents: nom, cognoms, adreça postal, codi 
postal, municipi, data de naixement, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça electrònica. 

 Facilitat en la migració de bases de dades entre diferents programaris i de les bases de 
dades d’espectadors que tingui l’espai escènic municipal. 

 
El sistema de venda d’entrades (ticketing) ha de complir tots els requisits i estàndards legals 
pel que fa a protecció de dades de caràcter personal, accessibilitat per a persones 
dependents, estàndards interbancaris i altres normatives que els afectin.  
 
Quan es tracti d’adquisició, el sistema de venda d’entrades haurà de ser de propietat única 
de l’Ajuntament o espai escènic municipal. 
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions tenen com a finalitat: 

 
 Que els espais escènics municipals disposin de canals de venda propis d’entrades dels 

espectacles i de les dades dels espectadors i no hagin de dependre de tercers. 



   

 94/181

 Millorar la gestió global de la venda d’entrades. 
 Facilitar als espectadors la compra d’entrades dels espectacles. 
 Desenvolupar estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal. 
 Segmentar, conèixer el públic i oferir als espectadors un tracte personalitzat per fidelitzar 

i fer créixer les audiències. 
 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
l’adquisició, el lloguer o l’actualització del sistema per a la venda d’entrades i la gestió 
d’espectadors (CRM) dels espais escènics municipals realitzats entre l’1 de gener i el 31 
desembre de 2012. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditació 
 
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals 
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals i altres ens instrumentals en els quals l’ens 
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals de la província de 
Barcelona, que estiguin adherits al protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais escènics 
municipals i que programin com a mínim 10 funcions d’espectacles professionals d’art en viu  
al llarg de l’any 2012. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Cultura, acreditarà d’ofici la correcta 
adhesió de l’ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals. La 
concurrència del requisit de la programació mínima de 10 funcions caldrà acreditar-la 
mitjançant certificació del representant legal de l’ens sol·licitant en el moment de presentar 
la sol·licitud.  
 
5.- Documentació a aportar 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model 
normalitzat (que s’adjuntarà a la convocatòria) que haurà d’incorporar o adjuntar la següent 
informació: 
 
Sol·licitud de subvenció: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que 

ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de Barcelona per 

tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

 
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:  

 
a) Memòria detallada dels serveis, materials i programes, l’adquisició, lloguer o actualització 

dels quals s’hagi efectuat o s’efectuï al llarg del 2012, que expliciti les seves 
característiques tècniques i el finançament per als quals se sol·licita la subvenció, 
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acompanyada del pressupost desglossat previst (amb documentació que acrediti el 
compromís de lloguer o d’adquisició) o factura (si l’adquisició ja s’ha efectuat). 

b) Declaració responsable conforme el programari adquirit o per adquirir compleix les 
normatives i estàndards legals a nivell europeu pel que fa a protecció de dades, 
estàndards interbancaris, normatives de pagament i accessibilitat per a persones 
dependents. 

c) Explicació de l’estructura de les bases de dades dels registres que s’introduiran i de com 
es desenvoluparà el tractament, la segmentació de les dades dels públics del espais 
escènics municipals i la gestió d’audiències (CRM). 

d) Explicació dels corresponents programes o accions previstos per al 2012 i 2013 per 
aconseguir fidelitzar i augmentar els públics dels espais escènics del municipi sol·licitant. 

e) Previsió del pressupost en els capítols de personal i caixets corresponents a l’any 2012 o 
en el seu defecte del 2011. 

f) Relació detallada dels espectacles de la programació de l’any 2012 i previsió de la 
programació del 2013 

g) Nom de l’espai o espais escènics municipals per al/s qual/s s’adquireix el sistema de 
venda d’entrades. 

 
La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:  
 
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13 

de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions. 
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 

condicions de la subvenció. 
c) Compromís de 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. 

d) Compromís de 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 a la mateixa activitat. 

 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la 
data de publicació de la convocatòria en el BOPB.  

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
S’estableix una única convocatòria per al 2012. 
 
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la presentació d’instància normalitzada (que 
s’annexarà a la convocatòria) adreçada a l’Excm. Sr President de la Diputació de Barcelona 
en qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, així com pels altres mitjans 
previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. La sol·licitud haurà d’anar correctament signada per part del 
representant legal de l’entitat. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
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Les sol·licituds enviades per correu certificat dins de termini s’anunciaran el mateix dia del 
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm. 93 402 2819 de l’Oficina de Difusió 
Artística.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com models de tots els documents exigits podran 
trobar-se a la pàgina web de l’Oficina de Difusió Artística (www.diba.cat/oda/descarregues) 
 
Cada ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais escènics municipals podrà presentar una 
única proposta de sol·licitud de subvenció.   
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
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 del dia següent a 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. 
 
7.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
8.- Criteris objectius de valoració de les programacions i atorgament de les 
subvencions  
 
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en 
compte les puntuacions màximes següents: 

 

Gestió d’audiències: 
- Explicació de les tasques de gestió i segmentació dels públics que, a través 

del CRM del programa, l’espai escènic municipal està desenvolupant o 
pensa desenvolupar amb el programari. 

- Descripció de la base de dades que s’utilitzarà. 
- Descripció dels recursos tècnics i humans dedicats a la gestió de les bases 

de dades i a la comunicació. 
- Ús de web propi del teatre, xarxes socials i newsletters. 
- Altres serveis d’atenció a l’usuari. 
Explicació de la política de públics que es pensa desenvolupar. 

30 punts 

Idoneïtat i sostenibilitat econòmica  del programa: 
- Idoneïtat i proporcionalitat del programa de sistema de vendes en relació a 

les necessitats reals de l’espai escènic municipal sol·licitant. 
- Justificació de la necessitat del programa.  

20 punts 

Programari: 
- Característiques i prestacions del programari. 
- Agilitat i facilitat de l’ús del programa. 
- Gestió de la venda d’entrades i abonaments. 

20 punts 
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- Adaptabilitat de l’estructura del programa a cada nou espai escènic 
municipal (plànols, formularis, etc.). 

- Facilitat en la migració de bases de dades entre un i un altre sistema. 
- Capacitat de gestió multicanal del programari. 
- Capacitat de flexibilitat del programari per adaptar-se als canvis i 

innovacions tecnològiques. 
- Integració de les xarxes socials. 
- Segmentació, personalització i explotació de les dades.(CMR) 
- Sistema de reserves. 
- Prestació de serveis: assistència tècnica, formació, newsletters, etc. 

 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta. Seran considerades sol·licituds estimades 

aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o superior a 35 punts. 
 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o inferior a 34 
punts. 

 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 

El suport consistirà en: 
- En el cas d’adquisició, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 50%. 
- En el cas de lloguer, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 40% de 

l’import d’un any. 
- En el cas d’actualització, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 30% de 

l’import d’un any. 
 

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
S’estableix com a quantitat total màxima la xifra de noranta mil (90.000) € que serà 
concedida en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris de 
valoració fixats a l’article 8. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost afectades són:G/40103/335A0/46204,        
G/40103/335A0/46904,G/40103/335A0/48904,G/40103/335A0/76204,G/40103/335A0/76904
I G/40103/335A0/78904.  
 

10.- Import individualitzat de les subvencions 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts, serà aplicable el 
percentatge màxim de suport que correspongui a aquells que obtinguin les puntuacions més 
elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor. 
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en cap cas, el 50 % 
del cost total del sistema subvencionat i fins a esgotar la consignació pressupostària fixada. 
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11.-  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 les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 

 Per la Diputada delegada de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
 Pel Coordinador en Matèria de Cultura. 
 Per un/a representant de la Presidència de la Corporació. 
 Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 

 
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 no esgotar el crèdit total previst. 
 
12.-  Termini de resolució i de notificació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, 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 a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
13.- Acceptació de la subvenció   
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
14.- 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 correspongui i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
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1. Executar les tasques derivades al projecte subvencionat 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. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. 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. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Facilitar a la Diputació de Barcelona, amb el format i periodicitat que es determinaran, les 

xifres d’assistents que se li demanin a efectes estadístics i/o d’anàlisi i comparació de 
dades amb d’altres municipis. 

 
7.  Fer constar el suport de la Diputació de Barcelona al web del teatre i en les mateixes 

entrades impreses, en els termes que s’indicaran. 
 

15.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionades les referides a l’adquisició, 
lloguer o actualització d’un sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències (CRM) 
dels espais escènics municipals (programari, allotjament del web, maquinari, impressores i 
pdas per al control d’accessos) que siguin necessaris exclusivament per a l’ús d’aquest 
servei i per al desenvolupament d’estratègies de màrqueting. 
 
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui  
repercutir-lo. 
 
16.- Subcontractació  
 
No es permet la subcontractació de l’objecte descrit a l’apartat primer de les presents bases. 
 
17.- 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 ella s’exigeixen. 
 
Atesa la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els 
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses 
estiguin pagades. 
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18.- Termini i forma de justificació 
 
El termini de justificació serà el 31 de març de 2013.  
 
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti: 
 
En el cas d’ajuntaments, ens locals, empreses municipals descentralitzades i organismes 
autònoms locals: 

 

 Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel 
secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions 
reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures 
hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 

 
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de: 

 
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

 
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del 

seu cost. 
 

c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 
Seguretat Social. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (entitats públiques empresarials, societats mercantils 
participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència 
hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals): 

 

 Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.  
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà d’indicar el cost total del projecte. 

 
2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat el projecte a que es refereixen. En el 
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia 
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 
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Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a: http://www.diba.cat/oda/descarregues 
 
19.-  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 de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 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, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
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, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
20.- Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
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 del 
projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, 
l’import, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin 
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total o del projecte subvencionat. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 
22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
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 amb la sol·licitud. 
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23.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat al 
Butlletí Oficial de la Província, amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, 
el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. 
 
24.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en el web del teatre i en les mateixes entrades impreses, segons els termes que s’indicaran.  
 
25.- Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
Així mateix, també 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; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; 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. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
26.- Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament els membres de les persones i 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 incomplertes, 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 IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
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, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
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exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS. 
 
23.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  en el marc de les bases 
reguladores de subvencions per al segon semestre de 2012 del Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions 
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la 
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.  
 
Un dels principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són les 
ajudes econòmiques a les programacions estables i a les gires de promoció, tal i com 
queda regulat als apartats 8.1 i 8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit, aprovat per acord 
de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2012 (registre d’acords 334/2012). 
 
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, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies es 
volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i  
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difusió de l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professional i de 
qualitat.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres-
cents seixanta mil (360.000) € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
G/40103/335A0/46203, G/40103/335A0/46903 i G/40103/335A0/48903 del pressupost 
de l’exercici 2012. 
 
Vist que l’article 14.1 de l’Ordenança, estableix que conjunta o posteriorment a les 
Bases Reguladores s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria. 
 

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2012 es van aprovar 
les Bases Reguladores d’aquestes subvencions, les quals van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de data 25 de juny de 2012. 
 

Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 
de la LGS, així com a allò previst a l’article 14.2 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 a l’article 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del 
ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

Vist l'apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i difusió 
de l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat 
per a l’exercici 2012, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la Junta de 
Govern de data 14 de juny de 2012, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A  
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL SEGON SEMESTRE DE 2012 DEL 
CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004273. 
 

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2012, van ser aprovades les Bases 
Reguladores per a l’atorgament per part de la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina 
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de Difusió Artística, de subvencions destinades a la destinades a finançar  actuacions 
incloses dins la programació professional estable d’iniciativa municipal per al segon 
semestre de l’any 2012.  
 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de data 25 de juny de 2012. 
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2012 per a la concessió de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà de tres-cents seixanta mil (360.000) € i 
anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 

 
 G/40103/335A0/46203 Import: Dos-cents vuitanta mil (280.000) € 
 G/40103/335A0/46903 Import: Vuitanta mil (80.000) € 
 G/40103/335A0/48903 (Creació de partida sense import) 
 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar  projectes/activitats 
que tinguin com a objectiu la promoció i la difusió de l’activitat escènica i musical municipal 
amb criteris de professional i de qualitat. 
 
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar actuacions desenvolupats/ades entre l’1 de juliol de 2012 i el 31 de desembre de 
2012. 
 
4.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens que hagin formalitzat la seva 
adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals i 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 (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
Excepcionalment per a aquesta convocatòria, es pot presentar la documentació d’adhesió 
en el mateix moment de la presentació de les sol·licituds de subvenció.  
 
La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà d’ofici per part de la Diputació de Barcelona 
en el moment de presentació de la sol·licitud. 
 
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model 
normalitzat que s’adjunta com annex I a la present convocatòria i que haurà d’incorporar o 
adjuntar la següent informació: 
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Sol·licitud de subvenció: 
 

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que 
ho fa. 

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que es sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a 
la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 
 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:  
 

h) Memòria justificativa de la programació semestral 
i) Fitxa descriptiva. 

 
La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:  

 
j) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13 

de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions. 
k) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 

condicions de la subvenció. 
l) Compromís de 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. 

m) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del Protocol 
general del Pla de Concertació de la XBMQ 2008-2011 o del Protocol general de Xarxes 
de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la 
present convocatòria  

n) 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 a la mateixa activitat. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la 
data de la publicació de la convocatòria del BOPB. 
 
Per a l’any 2012 hi haurà una única convocatòria. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que s’adjunta com a annex I que serà signat per l’interessat/da o pel  legal 
representant de l’entitat. 
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al punt 6 podrà 
trobar-se a www.diba.cat/oda/circuit. 
 
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’un projecte que reculli diferents activitats en 
diferents espais escènics realitzades durant el segon semestre de 2012. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 6 s’hauran de presentar a 
qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
8.- 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 del dia següent a 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. 
 
9.-  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 les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
 Per la Diputada delegada de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
 Pel Coordinador en Matèria de Cultura. 
 Per un/a representant de la Presidència de la Corporació. 
 Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 

 
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. 
 
10.-  Termini de resolució i de notificació  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
11.- Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva 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. 
 
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en 
compte les puntuacions màximes següents: 

 
Volum de programació semestral (tenint en compte els habitants del municipi i 
en relació a la programació de l’any 2012). 

10 punts 

Grau de sostenibilitat de les propostes programades (en funció d’un equilibri 
entre costos i preus públics dels aforaments dels espais escènics). 

10 punts 

Presència d’una diversitat de gèneres (teatre, música, dansa i circ) en la 
programació semestral (en relació a la programació de la temporada anual). 

10 punts 

Presència de propostes adreçades a públics específics (familiar, joves, gent 
gran, nouvinguts, discapacitats, etc.) en la programació semestral (en relació a 
la programació de la temporada anual). 

10 punts 

Trajectòria i grau implantació de la programació estable. 10 punts 
 

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració 
igual o superior a 20 punts. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran 

considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la 
valoració igual o inferior a 19 punts. 

 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 

El suport consistirà en un percentatge del cost del caixet per cadascun dels espectacles que 
conformen la programació del semestre que compleixen els requisits per rebre subvenció i 
que no formen part de l’oferta de gires, les quals es tracten de forma diferenciada (veure 
article 8 de les bases reguladores). 
 
El barem de suport als espectacles que formen part de la programació estable estarà 
determinat pels següents criteris: 

 

 El nombre d’habitants del municipi. La Diputació de Barcelona considera que els 
ajuntaments amb menor població han de fer un esforç major que els municipis més grans 
per oferir una temporada d’espectacles i mantenir un espai escènic per la qual cosa el 



   

 109/181

percentatge de suport al caixet serà superior en els municipis més petits en relació als 
més poblats. 

 

 El format dels espectacles i concerts. Els espectacles i concerts en els quals 
intervenen més intèrprets, amb major escenografia i amb intèrprets més mediàtics, 
poden generar més assistència de públic i més ingressos, per aquest motiu, es fa menys 
necessari el suport econòmic de la Diputació de Barcelona per al seu finançament. En 
aquest sentit, el percentatge de suport es modularà en funció del volum del caixet (exclòs 
l’IVA) de l'activitat contractada, donant més suport als formats i propostes de menor cost i 
moderant el suport a les propostes amb un format i un cost més gran. 

 
En funció d’aquests criteris es determinen com a suports màxims els següents percentatges 
sobre el caixet: 

 
Per a municipis menors de 5.000 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 40 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  30 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Per a municipis entre 5.001 i 25.000 habitants:  
 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 35 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  25 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 
 
Per a municipis entre 25.001 i 50.000 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 €+ IVA:  30 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  25 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 15 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Per a municipis de més de 50.001 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA:  25% del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  20% del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 10 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Una vegada valorats els projectes, segons els criteris de valoració establerts en les bases, 
serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més 
elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una menor puntuació. 
 
Atès l’article 8.1 de les bases reguladores de subvencions per al segon semestre de 2012 
en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals 
aprovades per acord de la junta de Govern de data 14 de juny de 2012 es pública, com 
annex II, la llista d’espectacles en gira que tenen fixat el caixet i el percentatge de suport. 
Els criteris per fixar el suport econòmic als espectacles inclosos a l’oferta en gires queden 
regulats a l’apartat 8.3 de les esmentades bases reguladores. 
 
13.- Mitjans de notificació o publicació 
 
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 a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
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ANNEX I.  Model d’instància normalitzada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals – Oficina de Difusió Artística (40103) 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria 201220125120004273 

Àrea/Servei/Oficina 40103 – Oficina de Difusió Artística 

Títol del Projecte 
Programació estable de difusió artística de caràcter professionals de 
........................................ 

Import sol·licitat  

Municipi de realització de les 
activitats a subvencionar 

      

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o Raó social       

Domicili        CIF/NIF       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Fax       

 

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms       DNI       

Càrrec amb el què actua  

 
4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui) 

 DNI sol·licitant 

 Escriptura d’apoderament 

 Escriptura de constitució  
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 Estatuts 

 Memòria justificativa de la programació semestral  

 Fitxa descriptiva   

 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’art 13 L. 38/2003 L.G.S.  

 Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria. Enumerar-los: 

 
1)        
2)        
3)        
4)        
5)        
6)        
 

 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , amb la 
presentació d’aquesta sol·licitud AUTORITZO expressament la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de 
forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.    
 

 NO AUTORITZO       
      
 
 
                                                                                               ,         de                                         de 20     . 
 
 

 
Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 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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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROGRAMACIÓ SEMESTRAL  
 

Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipal 
 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi de la convocatòria 201220125120004273 

Àrea/Servei/Oficina 40103 – Oficina de Difusió Artística 

 

2. DADES DEL/DE LA  SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili         CIF/NIF       

Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

      Càrrec       

Telèfon        Fax       

Correu electrònic        

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA MUNICIPAL D’ARTS ESCÈNIQUES I 
MUSICALS) 

      

4. OBJECTIUS I LÍNIES DE TREBALL ESPECÍFIQUES DE LA VOSTRA PROGRAMACIÓ.  RESULTATS 
QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 

      

 
                                                                                           ,         de                                               de 20     .

Signatura del/de la  sol·licitant  o representant legal i segell de l’entitat 
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FITXA DESCRIPTIVA DELS ESPECTACLES PELS QUALS SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 
CONVOCATÒRIA SEGON SEMESTRE 2012 

NOM ENS PARTICIP: MUNICIPI: 
REPRESENTANT DE L’ENS PARTICIP: CÀRREC: 

  DATA  HORA ESPAI AFORAMENT  COMPANYIA ESPECTACLE GÈNERE PÚBLIC1 
PREU 

ENTRADA2 
COST3 

 % 
 IVA  

  

APORTACIÓ 
PROGRAMA 

.CAT4 

PREVISIÓ 
INGRESOS 
TAQUILLA  

PREVISIÓ 
ALTRES 

INGRESOS5 

1 
 
 

            
 

2            
  
  

  
 

3                   
  
  

  
 

4                   
  
  

  
 

…                   
  
  

  
 

OBSERVACIONS I COMENTARIS: 
 

 
................................................................, .......... de ....................... de 20... 
 
 
 
Signatura del/la sol·licitant o representant legal i segell de l’entitat 

                                                      
1 Indiqueu a quin tipus de públic va adreçada aquesta actuació (familiar, joves, gent gran, nouvinguts, discapacitats,…) 
2 En cas d’abonaments i/o entrades amb descompte, feu constar el preu mitjà de les entrades 
3 Cost del caixet o de la franquícia pactada en cas de fòrmula mixta (fix més percentatge de taquilla). No s’inclou l’IVA ni altres despeses derivades de la contractació. 
4 Indiqueu l’import aprovat per la Generalitat de Catalunya dins el Programa.cat 
5 Indiqueu l’import procedent de subvencions d’altres institucions, patrocinadors privats, etc. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

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) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 
 
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en 

qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, 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. 

 
c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la 

resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 
 
d) 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 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels 
Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs 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. 

 
e) 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. 

 
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 

paradís fiscal. 
 
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
 
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 
 
i) 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). 

 
j) 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. 
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k) 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.  

 
2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de 

la subvenció. 
 
3. 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.   

 
4. Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del 

Protocol general del Pla de Concertació de la XBMQ 2008-2011 o del Protocol general 
de Xarxes de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes actuacions 
presentades a la present convocatòria.  

 
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. 

 
I, perquè així consti, signo aquest escrit a                                                                         el/l’  
       de                              de 20     . 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II. Llista de gires 
 

GÈNERE COMPANYIA ESPECTACLE PREU GIRA € 
% 

SUPORT 
ODA 

MÚSICA 
Manel Camp, Llibert 
Fortuny i Mireia Farrés 

Ja'zz Nadal 1600 + IVA 50 

MÚSICA Landry el Rumbero 
Rumba catalana per a gent petita i 
gran 

1000 + IVA 50 

MÚSICA Terrassa Òpera Còmica El duo de l'africana 2850 + IVA 50 
MÚSICA Judit Neddermann Cançons de la veritat oculta 3800 + IVA 40 

MÚSICA 
Andrea Motis & Joan 
Chamorro Quartet 

Andrea Motis & Joan Chamorro 
Quartet en concert 

3500 + IVA 40 

MÚSICA Las Migas Sal en la piel 3500 + IVA 40 

MÚSICA Marina Rossell 
Marina Rossell canta Georges 
Moustaki 

4500 + IVA 40 

MÚSICA The Penguins Reggae per xics 1700 + IVA 50 

MÚSICA 
Brossa Quartet de Corda 
& La Botzina 

Cordes grillades 1800 + IVA 50 

MÚSICA Companyia + Sarsuela Cançó d'amor i de guerra 11700 + IVA 15 
CIRC Elegants Cabaret Elegance 2500 + IVA 50 
CIRC EIA Capas 4000 + IVA 40 

TEATRE 
Lluís Soler i Eduard 
Iniesta 

Canigó de Jacint Verdaguer 3000 + IVA 50 

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segell de l’entitat 
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GÈNERE COMPANYIA ESPECTACLE PREU GIRA € 
% 

SUPORT 
ODA 

TEATRE Teatre Goya Celobert 9000 + IVA 25 
TEATRE Diversitat teatral El sexe dels àngels d'Emili Corral 3325 + IVA 40 
TEATRE La Perla 29 Incendis de Wajdi Mouawad 9700 + IVA 25 
TEATRE Cia. Manel Barceló Els dolents (Shakespeare's villains) 2700 + IVA 50 

TEATRE Gataro 
Invasió subtil i altres contes de Pere 
Calders 

3300 + IVA 40 

TEATRE Cia. Antonio Díaz La asombrosa historia de Mr. Snow 2850 + IVA 50 
TEATRE Piccola Valentina Oxigen de Mar Monegal 2850 + IVA 50 
TEATRE Prisamata produccions Sé de un lugar 1600 + IVA 50 

TEATRE 
Deu Cèntims companyia 
teatral  

Allò que els nostres néts haurien de 
saber de nosaltres 

1950 + IVA 50 

TEATRE Produccions de Ferro  Acorar de Toni Gomila 1512 + IVA 50 
TEATRE L'Horta Teatre  Eufòria de Roberto García 2688 + IVA 50 
DANSA Marta Carrasco No sé si... 3700 + IVA 40 
DANSA CobosMika.company Tango 5084 + IVA 40 

Per optar al suport de gires cal que els Ens Locals es presentin a la Convocatòria de subvencions.  
El percentatge de suport definitiu resta subjecte a l'aplicació de les Bases de la convocatòria. 

“ 
 
Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies  
hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB.  
 
Tercer.- Retenir el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
tres-cents seixanta mil (360.000) € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
G40103/335A0/46203, G40103/335A0/46903 i  G40103/335A0/48903 del pressupost 
ordinari vigent de despeses de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació 
de la modificació de crèdit amb número 3131 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la present  convocatòria, 
de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
24.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels 
ajuts consistents en fons de prestació destinats a “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de 
la convocatòria 2011, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Que suposa, 
renúncies: vuit mil quatre-cents vuitanta-tres (8.483) €, reduccions: vuit-cents 
noranta-quatre (894) € i reconèixer el dret de la Diba a la devolució per no haver 
justificat l’import avançat de set mil cinc-cents vuitanta-nou (7.589) €.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat 
de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprovava la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
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2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveia l’acció de suport “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, gestionada per la 
Gerència de Serveis d’Educació i consistent en fons de prestació, els quals es 
caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de 
criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques de tots els ens 
adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens 
adherits. 
 
Vist que els destinataris d’aquesta acció de suport són els ajuntaments de municipis de 
la província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.  
 
La Junta de Govern en sessió celebrada en data 27 de gener de 2011 aprovà  
l’atorgament d’aquestes accions de suport per un import de dos-cents quaranta-dos mil 
quatre euros amb vint-i-nou cèntims (242.004,29) €, així com el seu Règim de 
concertació.  
 
Mitjançant decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local (núm. 1701/12) de data 
8 de març de 2012, es va aprovar la pròrroga del termini d’execució fins el 30 de març 
de 2012 i el de justificació fins el 30 de juny de 2012 pels ajuntaments de Sant Jaume 
de Frontanyà, Sant Quintí de Mediona i Sant Salvador de Guardiola. Actualment els 
tres municipis ja han justificat. 
 
En data 31 de març de 2012 va finalitzar el període de justificació. Després de donar el 
corresponent tràmit d’audiència, correspon efectuar la liquidació de l’acció de suport 
econòmic, tenint en consideració que: 
 
a) Forma de pagament: (article 3.2 Règim de concertació): abonament de  500 € “a 

justificar en el moment de l’acceptació”, i la seva justificació s’efectuarà 
conjuntament amb la corresponent al pagament immediatament posterior”. 

 
b) Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació la 

seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a l’atorgat 
de les actuacions objecte d’ajut. 

 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
Vist els apartats 10.4.a) i 10.2.d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident 
segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la 
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Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels ajuts consistents en fons de 
prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria 2011, dins l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, dels ajuntaments que es detallen:  
 

Reduccions AD 
Municipi NIF Codi Xarxa Renúncia

Import
Núm.  

Operació 

Reconeixement 
del dret 

Argençola P0800800E 11/Y/70912 89 0   89 
Campins P0803800B 11/Y/70847 711,36 211,36 1203901016 500 
Castell de l'Areny P0805600D 11/Y/70837 500 0   500 
Fígols P0807900F 11/Y/70772 500 0   500 
Fogars de Montclús P0808000D 11/Y/70770 848,16 348,16 1203901017 500 
Gisclareny P0809200I 11/Y/70762 500 0   500 
Granera P0809400E 11/Y/70760 500 0   500 
Montseny P0813600D 11/Y/70727 581,86 81,86 1203901018 500 
Orís P0814900G 11/Y/70699 518,02 18,02 1203901019 500 
Orpí P0815100C 11/Y/70695 500 0   500 
Quar, la P0817600J 11/Y/70679 500 0   500 
Sagàs P0818700G 11/Y/70662 500 0   500 
Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 11/Y/70625 500 0   500 
Santa Cecília de Voltregà P0824300H 11/Y/70620 500 0   500 
Santa Maria Martorelles P0825600J 11/Y/70611 234,60 234,60 1203901020           0 
Santa Maria de Merlès P0825500B 11/Y/70609 500 0   500 
Viver i Serrateix P0830900G 11/Y/70570 500 0   500 
Total      8.483 894   7.589 

 
Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’acord primer, per menor l’import 
justificat. 
 
Tercer.-  Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han 
de retornar els ens locals detallats a l’acord primer d’aquesta resolució, com a 
conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. Imputar 
aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/40300/323AO/38900 del 
pressupost de l’any 2012.  
 
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord 
tercer, si s’escau. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les 
renúncies a l’ajut del fons de prestació “Suficiència alimentària en el període 0-3 
a les escoles bressols municipals” corresponent a l’any 2011, en l’àmbit de 
suport de serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. Que suposa, renúncies: trenta-sis mil dos-cents 
vuitanta-nou euros amb disset cèntims (36.289,17) €, reduccions: trenta-un mil 
cent quaranta euros amb noranta-quatre cèntims (31.140,94) € i reconèixer el 
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dret de la Diba a la devolució per no haver justificat l’import avançat de cinc mil 
cent quaranta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims (5.148,23) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de 
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
El mateix òrgan, reunit el 27 de gener de 2011, aprovà el dictamen que proposa 
l’aprovació, de la resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons de 
prestació “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, en el 
marc de la convocatòria 2011 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2011 de 
vuit-cents mil (800.000) €. 
 
En data de 8 de març de 2012 va ser aprovat un Decret pel Diputat delegat de 
Cooperació Local que prorrogava el termini d’execució de l’acció fins el 30 de març de 
2012 i el termini de justificació fins el 30 de juny de 2012  per a tres municipis.  D’entre 
aquests municipis, l’Ajuntament d’Argentona no ha presentat la documentació 
requerida i és per a la qual cosa que no s’aprova en aquest decret un tancament 
definitiu si no un provisional, a l’espera. 
 
En data 31 de març de 2012 va finalitzar el període de justificació; després de donar el 
corresponent tràmit d’audiència, correspon efectuar la liquidació provisional d’aquest 
fons de prestació, tenint en consideració  què: 
 
a) Forma de pagament: l’equivalent al vint per cent (20%) contra presentació de 

l’acceptació però mai per un import inferior a 500 €. Aquest pagament es farà “a 
justificar” i la seva justificació s’efectuarà conjuntament amb la corresponent al 
pagament immediatament posterior. 

 
b) Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació la 

seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a l’atorgat 
de les actuacions objecte d’ajut. 

 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
Vist els apartats 10.4.a) i 10.2.d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident 
segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies a l’ajut del fons de 
prestació “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols municipals” 
corresponent a l’any 2011, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, dels ajuntaments que 
es detallen:  
 

Reduccions AD 
Municipi NIF CODI XBMQ Renúncia 

Import 
Núm. 

Operació 

Reco- 
neixement 

dret 
Arenys de Mar P0800600I 11/Y/70974 3.001,20 2.505,60 1203900973 495,60 
Balsareny P0801800D 11/Y/70965 1.807 1.307 1203900975 500 
Bruc, el P0802500I 11/Y/70960 1.293 1.023 1203900976 270 
Calldetenes P0822400H 11/Y/70951 4,24 4,24 1203900977   
Capellades P0804300B 11/Y/70945 3.618 2.894,40 1203900978 723,60 
Castellcir P0805400I 11/Y/70937 1.437 937 1203900979 500 
Jorba P0810200F 11/Y/70893 1.609 1.109 1203900980 500 
Malgrat de Mar P0810900A 11/Y/70884 27,72 27,72 1203900981   
Masnou, el P0811700D 11/Y/70875 128 128 1203900982   
Matadepera P0811900J 11/Y/70872 757,25 757,25 1203900983   
Mediona P0812100F 11/Y/70869 2.452 1.952 1203900984 500 
Molins de Rei P0812200D 11/Y/70867 2.425,27 2.425,27 1203900985   
Montmeló P0813400I 11/Y/70856 618 618 1203900986   
Olesa de Bonesvalls P0814500E 11/Y/70839 25 25 1203900987   
Palma de Cervelló, la P5831301F 11/Y/70823 367 367 1203900988   
Pineda de Mar P0816200J 11/Y/70815 61,60 61,60 1203900989   
Pobla de Claramunt, la P0816400F 11/Y/70813 1.626 1.126 1203900990 500 
Prat de Llobregat, el P0816800G 11/Y/70810 572,94 572,94 1203900991   
Prats de Rei, els P0816900E 11/Y/70808 1.193 693 1203900992 500 
Sabadell P0818600I 11/Y/70796 3.146,96 3.146,96 1203900993   
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 11/Y/70783 0,16 0,16 1203900994   
Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 11/Y/70745 93 93 1203900995   
Sant Vicenç de Montalt P0826400D 11/Y/70712 1.566,12 1.566,12 1203900996   
Santa Coloma de Cervelló P0824400F 11/Y/70708 0,01 0,01 1203900997   
Santa Coloma de Gramenet P0824500C 11/Y/70706 198,09 198,09 1203900998   
Santpedor P0819100I 11/Y/70669 9,77 9,77 1203900999   
Sentmenat P0826700G 11/Y/70668 1.803,22 1.803,22 1203901000   
Subirats P0827300E 11/Y/70665 0,80 0,80 1203901001   
Taradell P0827800D 11/Y/70663 2.464,63 2.305,60 1203901002 159,03 
Teià P0828100H 11/Y/70661 3 3 1203901003   
Ullastrell P0829000I 11/Y/70647 2.053 1.553 1203901004 500 
Vilafranca del Penedès P0830600C 11/Y/70635 0,74 0,74 1203901005   
Vilanova del Camí P0830300J 11/Y/70634 1.926,45 1.926,45 1203901007   

Totals   36.289,17 31.140,94  5.148,23 

 
Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’apartat primer, per menor l’import 
justificat. 
 
Tercer.-  Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han 
de retornar els ens locals detallats a l’apartat primer d’aquesta resolució, com a 
conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. IMPUTAR 
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aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/40300/323AO/38900 del 
pressupost de l’any 2012.  
 
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord 
tercer, si s’escau. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 
2012/4410.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, de data 14/05/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 22/05/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
4608, al punt quilomètric 3+350, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2012/4410). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/06/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
  
Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés 
mitjançant un gual. 

 
 Es replantejaran les obres en presència del zelador de la zona. 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada, d’aproximadament 80m. Aquesta visibilitat és 
possible conseguir-la desmontant i esbrossant el talús situat en el PK 3+380, en el 
mateix marge de l’accés. 

 S’eliminarà la instal·lació construïda i no finalitzada (restes de formigó, corrugat 
sense remat ) segons l’expedient de denúncia 09/103-467ACNL 

 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en relació amb l’expedient 
número 2012/4410.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès, autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
4608, al punt quilomètric 3+350, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Boi de Lluçanès (expedient 2012/4410) que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Lluçanès (08589), Passeig Lluçanès, 
8, amb indicació dels recursos procedents. 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del contracte per l’execució de 
les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau 
Ferrat de Sitges”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 

 
El projecte d’obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, va ser 
aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5 
d’octubre de 2009. 
 
L’esmentat projecte d’obres aprovat es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant 
un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 2009, 
finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se presentat cap 
al·legació. 
 
Per acord núm. 199/09, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre 
de 2009, es va acceptar a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures 
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per 
a la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació 
amb les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord 
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, adoptat en sessió celebrada el 
5 d’octubre de 2009. 
 
Es va procedir a l’adjudicació provisional de la contractació d’aquestes obres, mitjançant 
acord núm. 224/09 del Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 
2009. 
 
Per acord núm. 115/10, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en 
sessió de data 29 d’abril de 2010, es va adjudicar definitivament a l’empresa UTE Cau 
Ferrat la contractació relativa a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-
cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims, (6.352.558,63), IVA inclòs, i el 
corresponent contracte administratiu es va signar en data 20 de maig de 2010. 
 
Per decret núm. 5462/10 de 27 de maig de 2010, la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge va adjudicar definitivament la Direcció 
integrada (direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández 
Cros, i el corresponent contracte administratiu es va signar el primer de juny de 2010, el 
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qual va incorporar com a document annex la designació per part de l’adjudicatari de 
l’equip responsable de la direcció de les obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili 
Hernández Cros, com a Direcció Facultativa, Albert Lacasa Beltran, arquitecte tècnic 
responsable de la Direcció d’Execució i Lluís Camí Casellas, arquitecte tècnic 
responsable de la Gestió de l’obra (“planning manager”), entre d’altres. 
 
En data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es va signar 
l’acta d’inici d’obra. 
 
Per acord núm. 90/11, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió 
de data 28 d’abril de 2011, es va aprovar l’acta de preus contradictors número 1 de les 
obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, que va suposar una 
liquidació addicional de 836.227,4 € que, aplicat el 18 % d’IVA de 150.520.94, va donar 
un import total de 986.748.41 €, així com la modificació del contracte que se’n derivà. 
 
Per acord núm. 786/11, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va aprovar la suspensió parcial i 
temporal de les obres i suspensió del termini d’execució del que se’n deriva, relatiu a les 
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
Per acord núm. 787/11, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris número dos de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, sense cap import líquid addicional i amb un increment dels 
terminis d’execució del contracte, en atenció a la modificació soferta. L’ampliació del 
termini final de l’execució de l’obra es va fixar en 10 mesos i set dies pel Cau Ferrat, 8 
mesos per Can Rocamora i 6 mesos pel Museu Maricel de Mar. Amb tot això la nova 
data de finalització de l’obra es va determinar per al 30 de juny del 2012. L’addenda al 
contracte que va recollir aquesta acta de preus contradictoris es va signar en data 23 de 
gener de 2012. 
 
Per acord núm. 24/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 26 de gener de 2012, es va aprovar l’inici del procediment 
administratiu per a la redacció del Projecte reformat, i es va autoritzar la Direcció 
facultativa per a la redacció del esmentat Projecte reformat d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, aplicables 
al cas per raons temporals, en relació amb les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollides amb idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Per decret núm. 578/12 aprovat pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, en data 7 de febrer de 2012, es va aprovar la modificació 
del contracte de serveis per a la Direcció integrada de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
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Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” consistent en la Redacció del Projecte 
Reformat de del “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, en relació 
amb allò establert a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, 
aplicables al cas per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la 
Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollides amb idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
El projecte Reformat del projecte de les obres de  “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell General del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012, amb un pressupost de 6.998.579,66 €, 
que aplicat el 18% d’IVA d’ 1.259.744,33 €, resulta un import total de 8.258.324 €. 
L’import líquid addicional del projecte reformat, amb la baixa ofertada pel contractista i 
incorporada en el preu d’adjudicació, suposa un import de 778.827’92 €. Un cop sumada 
la xifra de 163.553’87 €, que és el resultat d’aplicar el tipus d’IVA del 21 % a l’import 
líquid addicional, ofereix un import total de 942.381’78 €. 
 
L’esmentat projecte d’obres aprovat, va estar sotmès al tràmit d’informació pública 
durant un període de 15 dies hàbils (anunci publicat en el BOPB de 28 de juny de 2012), 
finalitzant aquest període el dia 16 de juliol de 2012, sense haver-se presentat cap 
al·legació,  per la qual cosa ha restat aprovat definitivament. 
 
Mitjançant l’acta signada en data 19 de juliol de 2012, pel Sr. Josep Solé Arqués, 
Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, 
que actua com a representant de la Diputació de Barcelona, i pel Sr. Daniel Gracia 
Clua, com a representant de la UTE CAU FERRAT, el Sr. Daniel Gracia Clua 
manifesta el seu acord amb el Projecte reformat i en conseqüència es compta amb la 
seva conformitat per a la tramitació administrativa escaient. 
 
Finalment cal tenir en compte per a la tramitació d’aquesta proposta de modificació que 
en data 15 de juliol de 2012 ha entrat en vigor el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el 
Valor Afegit, establint en 21 punts percentuals el tipus impositiu general del Impost 
sobre el Valor Afegit, amb efectes 1 de setembre de 2012. 
 
II. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I PER 

ATENDRE A CAUSES IMPREVISTES 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Josep Solé Arqués Gerent de la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, la transcripció literal 
del qual és la següent: 
 

“INFORME REFERENT AL PROJECTE EXECUTIU REFORMAT DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I REMODELACIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS DEL 
MUSEU MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA I MUSEU DEL CAU FERRAT DE SITGES  
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Antecedents 
 
El “Projecte de Restauració, Condicionament i Remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” va ser redactat per 
l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernàndez-Cros, per encàrrec del Consorci del Patrimoni de 
Sitges; i aprovat inicialment per aquest Consorci el 5 d’octubre de 2009, aprovació que va 
esdevenir definitiva en no haver-se presentat al·legacions en el període d’exposició pública. 
 
Aquest projecte, amb un pressupost de 7.940.870 €, que un cop aplicat l’IVA del 16% 
suposaven 9.211.409,20 € va ser adjudicat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
de 2 d’abril de 2010 a la UTE Cau Ferrat per un import de 5.383.524,27 €, que un cop 
aplicat l’IVA del 18% suposaven 6.352.558,63 € 
 
Per acord de data 27 d’octubre de 2011, del Consell General del Consorci del Patrimoni de 
Sitges, aquest va demanar a la Diputació de Barcelona la modificació del projecte d’acord 
amb els següents criteris: 

 
a) “Supressió de la pantalla exterior de vidre a Maricel de Mar 
b) Supressió de les rampes i passeres a Maricel de Mar 
c) Redisseny de la façana posterior de Can Xicarrons (eixos verticals) 
d) Redisseny de la façana posterior del Cau Ferrat 
e) Supressió de la instal·lació de fusta per la climatització de Cau Ferrat 
f) Replantejament de la climatització de Cau Ferrat pel terrat de la planta primera i pels 

laterals de les parets de la planta baixa 
 

Aquest mateix Consell General va aprovar el 29 de desembre de 2011 el Projecte bàsic del 
reformat, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernàndez Cros que incorporava la 
totalitat dels criteris indicats en el punt anterior, amb un pressupost estimatiu igual al del 
Projecte inicial. 
 
Per decret de 7 de febrer de 2012 del President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
es va aprovar la modificació del contracte de serveis de direcció de les obres consistent en 
la redacció del projecte reformat d’acord a les previsions contingudes en el projecte bàsic 
aprovat pel Consorci. 
 
Amb data 14 de juny de 2012, el Consorci del Patrimoni de Sitges va aprovar inicialment el 
Projecte Executiu de Reformat redactat per l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernàndez Cros 
aprovació que va esdevenir definitiva en no haver-se presentat al·legacions en el període 
d’exposició pública. 
 
El Projecte inicial 
 
El projecte inicial preveia la remodelació integral dels edificis que s’esmenten en el seu títol 
per tal de donar resposta a l’estat de degradació en que es trobaven degut a la seva situació 
en un penya-segat obert sobre el mar agreujada per la poca qualitat dels elements 
constructius, la manca d’instal·lacions adequades i el gran valor de moltes de les obres d’art 
que contenen. 
 
Les previsions del projecte es recolzen en un detallat estudi de l’estat actual referit a la 
configuració constructiva de l’edifici, el seus materials, l’estat de conservació i la identificació 
de les patologies i anomalies, quedant reflectit en el projecte aquesta informació sobre 
plànols de planta i alçat. 
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En la memòria del projecte es deixa constància que per obtenir aquesta informació es va fer 
una campanya intensiva de cales, però no es va poder accedir als elements de planta baixa 
ni es van poder fer estudis geotècnics, ja que la seva realització hagués suposat un nivell de 
destrucció dels elements constructius incompatible amb l’ús públic que, de fet, 
impossibilitaven aquestes comprovacions en fase de projecte. 
 
En concret les principals problemàtiques detectades eren: 
 
Problemes generalitzats d’humitats interiors. Tant la humitat provinent del subsòl per 
capilaritat com la provinent de l’atmosfera marina deguda a la manca d’aïllament i 
estanqueitat en els paraments i fusteries, provoquen un ambient interior humit amb el 
resultat de la degradació dels elements constructius i decoratius. 
 
Absència d’instal·lacions de climatització. A més d’impossibilitar el manteniment d’un 
ambient interior adequat a les obres d’art exposades, obligava a l’obertura de les finestres 
en les estacions càlides agreujant la problemàtica de la humitat interior. 
 
Greus patologies estructurals en façanes i volats. Les façanes i volats pateixen 
descrostonaments que permeten l’accés de l’aigua i la degradació de l’element, fet 
especialment greu en els volats on els elements metàl·lics de suport presentaven un estat 
d’oxidació molt greu. 
 
Estat dels terrats i teulades: Pateixen els problemes referits a les façanes amb rajoles 
aixecades, impermeabilitzacions deficients, mimbells deteriorats i teules trencades, amb els 
ampits, baranes i ràfecs afectats per la oxidació amb trencaments i degradacions que 
suposaven evidents problemes de seguretat. 
 
Obsolescència d’instal·lacions i estructura. Les instal·lacions d’electricitat i aigua eren 
clarament obsoletes i insuficients i necessitades d’una substitució total. En general els 
edificis no complien els requeriments estructurals a nivell de sobrecàrregues dels sostres. 
 
Problemes normatius: accessibilitat. El conjunt d’edificis no complia la normativa en matèria 
d’accessibilitat en equipaments públics, amb nombrosos desnivells comunicats amb escales 
sense cap possibilitat d’implantar cap alternativa accessible d’una manera senzilla. 
 
Problemes funcionals: En conjunt, els Museus presentaven problemes greus de 
funcionament per manca d’espais complementaris que permetessin desenvolupar el 
potencial que el nivell de les peces exposades requeria, així com per la dificultat i tortuositat 
dels recorreguts, amb nombrosos desnivells i amb el Museu Cau Ferrat sense comunicació 
interna amb el conjunt. 
 
Per donar resposta a aquestes problemàtiques el Projecte plantejava: 
 
La reconstrucció total de Can Rocamora, mantenint únicament la façana al carrer Fonollar. 
Aquest edifici es el que ha sofert transformacions més recentment quedant únicament la 
façana al carrer Fonollar i alguns elements decoratius de l’etapa inicial. Conservant aquests 
elements es remodela totalment l’edifici per situar els espais de servei de l’exposició: 
recepció, serveis, i tallers, a més dels elements de comunicació vertical: escales i 
ascensors. 
 
Museu Cau Ferrat: Amb accés directe des de Can Rocamora es preveu la seva restauració, 
que inclou els reforç dels sostres, amb un respecte molt escrupulós a la imatge històrica de 
l’edifici, tant exterior com interiorment. La necessitat de control de l’ambient higrotèrmic 
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interior obliga, però, a preveure canalitzacions d’aire que, en principi, quedarien amagades 
en el terra del primer pis 
 
Museu de Maricel de Mar: Amb el mateix criteri del Cau Ferrat es preveu el reforç dels 
sostres i la restauració dels elements interiors i les façanes. Les majors dimensions dels 
espais interiors i la menor càrrega d’elements decoratius permet encabir-hi les instal·lacions 
de clima en fals sostres i dobles parets amb relativa facilitat. 
 
Totes aquestes actuacions que inclouen tots els aspectes necessaris per al funcionament de 
l’equipament com a museu (instal·lacions, seguretat, revestiments) deixen pendent la 
solució al problema del recorreguts entre els diferents edificis sense barreres 
arquitectòniques. La proposta del projecte era fer unes rampes exteriors adossades a la 
façana de mar de manera que el recorregut entre els diferents edificis amb nivells de terra 
diferents) es fes per l’exterior. Aquestes rampes quedaven protegides per una paret de vidre 
que, a mode de mur cortina, actuava com una segona pell transparent que, a més de 
protegir el pas per les rampes, actuaven com a primera barrera de protecció de l’agressivitat 
del mar envers les edificacions. 
 
En definitiva, el Projecte contemplava la consolidació i reforç estructural dels edificis 
existents, l’adequació funcional (espais i recorreguts) i la recuperació, restauració i posada 
en valor dels elements històrics i artístics de les edificacions tant exterior com interiorment. 
Aquestes previsions es completaven amb els requeriments a nivell de normatives de 
seguretat, clima, i accessibilitat que obliguen a buscar alternatives compatibles amb les 
exigències de conservació del patrimoni i suposen, sempre, el major repte quan es 
recuperen edificis antics per a usos d’una alta exigència normativa, com es el cas, degut, 
sobretot, a l’excepcional valor d’algunes de les obres d’art que s’exhibeixen i d’elements 
decoratius, sobretot les rajoles del segle XVII. 
 
Aquesta complexitat del projecte que partia d’una incertesa parcial sobre l’estat real de les 
edificacions i de la importància històrica, arquitectònica i artística del conjunt d’edificis 
objecte de la intervenció, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional, que obliga al 
manteniment i recuperació dels elements de valor tant existents com els poguessin 
aparèixer en el decurs de les obres, així com els alts requeriments normatius que un 
equipament museístic de la qualitat com el que es vol assolir i la dificultat de treballar en un 
lloc complicat sobre un penya-segat entre carrers estrets, feia molt probable (fins i tot 
inevitable) que en el decurs de les obres es produïssin circumstàncies que obliguessin a 
ajustar les previsions del projecte a noves realitats. 
 
És per això que en els Plecs de licitació del contracte es preveien les diverses causes que, a 
la vista de les circumstàncies exposades, podien obligar a la modificació del mateix i que 
són: 

 
“1.21) Modificació del contracte 
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes 
imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient. 
 
Als efectes del que es disposa a l’article 202.2 els  aspectes i les condicions en què es 
podrà produir la modificació del contracte seran els següents: 

 
“1. Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica en un be 

patrimonial catalogat i que és refereixen a: 
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a. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o en un estat de 
conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó de no haver-se pogut 
detectar al trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les sol.lucions constructives o 
arquitectòniques previstes a la nova realitat. 

b. Descoberta d’elements patrimonials no detectats per estar ocults que obliguin a 
treballs de restauració o recuperació no previstos.” 

 
2. Per raons inherents a les dificultats d’execució per l’emplaçament de l’obra entre 

carrers estrets i un espadat sobre el mar, tant per la necessitat d’ajustar els sistemes 
constructius a la realitat física de l’entorn, com pels efectes de l’acció del mar sobre 
l’obra. 

 
3. Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran d’exposar 

en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments tècnics de seguretat i 
control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes en el projecte per raó de noves 
normatives o criteris tècnics justificats. 

 
4. Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la funcionalitat 

previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de noves 
normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a millorar la 
durabilitat de l’obra. 

 
En base a aquestes previsions s’han produït les modificacions del contracte resultat de les 
de les Actes de Preus Contradictoris números 1 i 2 aprovades per la Diputació de 
Barcelona, per Plenari de 28 d’abril de 2011 i per la Junta de Govern de 22 de desembre de 
2011 respectivament, amb un import addicional de 836.227,4 € abans IVA la primera, i 
sense líquid addicional, la segona i que situen l’import del contracte vigent en 
6.219.751,67 que amb 1.119.555,3 del 18% d’IVA fan un total de 7.339.306,97 €. 
 
Les modificacions del Projecte demanades pel Consorci del Patrimoni de Sitges 
 
La petició de modificació del Projecte per part del Consorci del Patrimoni de Sitges es 
recolza en la consideració que les rampes i el mur de vidre de la façana de mar tenen un 
impacte excessiu en la imatge històrica de l’edifici, mentre que la tarima de la planta pis del 
cau Ferrat altera també el volum original d’aquesta sala, afectant, també a la imatge 
històrica que es vol recuperar.  
 
Aquesta demanda incideix en l’aspecte sempre més complex de la intervenció en el 
Patrimoni arquitectònic: fer compatible els requeriments funcionals, normatius i tècnics que 
un equipament modern demana, amb la preservació dels valors històrics i artístics dels 
edificis originals. 
 
Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, en els àmbits objecte de la demanda del 
Consorci, el projecte proposa solucions en teoria compatibles amb el manteniment de la 
imatge del monument: unes rampes lleugeres i una pantalla de vidre transparent havien de 
permetre veure la façana original, i una tarima amagar els conductes de manera discreta. 
 
La realitat ha estat, però, que l’alçada de la tarima un cop construïda és molt superior a la 
dibuixada en els plànols del Projecte i el seu impacte en el volum de la sala, gens 
despreciable. D’altra banda, el mur de vidre presenta dificultats tècniques que suposen 
seriosos dubtes de que es podrà assolir la transparència prevista, per la qual cosa, el 
Consorci del Patrimoni de Sitges va optar per demanar aquesta modificació per tal de 
garantir la màxima fidelitat a la imatge històrica i al mateix temps eliminar el risc que una 
resolució judicial adversa podia suposar. 
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En aquest sentit el que fa el Projecte Bàsic redactat pel mateix redactor del projecte inicial i 
director de les obres, Sr. Josep Emili Hernández Cros, és proposar solucions tècniques 
alternatives als problemes d’accessibilitat i protecció que solucionaven les rampes i la paret 
de vidre, i de climatització del Cau Ferrat que permetia la tarima. 
 
En l’aspecte de l’accessibilitat, es proposa la creació de rampes i elevadors a l’interior dels 
edificis de manera que es garanteix el recorregut continu i apte per a persones usuàries de 
cadira de rodes per tots els espais d’ús públic de l’equipament. La solució no és tan “neta” 
com la prevista inicialment ja que obliga a utilitzar elevadors, però es suficient i molt menys 
agressiva amb el conjunt arquitectònic. 
 
En quant a la protecció de la façana i tancaments davant de l’agressivitat del mar, es 
proposa el reforçament dels paraments amb una càmera ventilada en els nous volums, 
tractaments amb arrebossats especials pels murs antics i la protecció de les fusteries 
històriques amb un altra tancament exterior integrat en l’original. 
 
Finalment, s’ha previst portar els conductes d’aire del Cau Ferrat per sobre del sostre de la 
sala noble i ancastat en les parets laterals per arribar a la planta baixa. Suposa una solució 
complexa que obliga a aixecar el terrat de l’edifici i protegir l’artesanat de fusta del sostre, 
més costosa econòmicament i menys eficient a nivell de distribució de l’aire, però totalment 
respectuosa amb la imatge històrica dels espais del museu. 
 
Totes aquestes propostes alternatives han estat aprovades per la Comissió de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, tant a nivell de Projecte Bàsic com d’Executiu. 
 
El Projecte Reformat 
 
El Projecte Reformat ha estat redactat a nivell tècnic de projecte executiu per l’arquitecte  
Sr. Josep Emili Hernàndez Cros, redactor del projecte inicial i director de les obres. 
 
Aquest Projecte incorpora les actes de preus contradictoris aprovades i les propostes del 
Projecte Bàsic aprovat pel Consorci, resultant un document tècnic complet i suficient per la 
tramitació administrativa i la correcta execució de les obres. 
 
El Projecte Reformat té un pressupost de 6.998.579,66 € un cop incorporada la baixa 
d’adjudicació, que amb 1.259.744,33 del 18% d’IVA suposen un total de 8.258.324 € amb un 
increment del 29,99% respecte del projecte inicial i un 12,5% respecte de l’import actual del 
contracte. 
 
El pressupost del Projecte reformat, respecte de l’import del projecte inicial adjudicat suposa 
un increment de 1.615.055,32 € abans IVA, que es pot agrupar en els següents conceptes 
(els valors son sempre abans IVA): 

 
 Per l’acta de preus contradictoris número 1: 836.227,4 € 
 Per les modificacions introduïdes en aquest Reformat: 778.827,92 €. 

 
Les modificacions introduïdes per raó de l’acta de preus contradictoris aprovada estan 
abastament explicades i justificades en l’informe emès per la seva aprovació i, en resum 
estan referides a: 

 
 Obres de reforç estructural tant de parts d’obra de fàbrica com de fusta i metàl·lica, 

degudes a un pitjor estat dels elements estructurals dels previstos inicialment. 
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 Obres de recuperació d’elements històrics apareguts en el subsòl de Can Rocamora, 
amb restes d’estructures del segle XIV que ha calgut mantenir així com la recuperació de 
l’arc de l’antic hospital del segle XVII descobert al fer l’enderroc de Can Rocamora.  

 Instal·lació de l’estació transformadora d’electricitat a l’interior de l’edifici i ajustaments 
dels ascensors a noves normatives. 

 
Totes aquestes modificacions es troben en els supòsits previstos en el Plec de clàusules 
administratives del contracte tal com es recull més amunt. 
 
Les modificacions introduïdes en aquest Reformat responen principalment a la modificació 
de la façana de mar amb la necessitat d’adequar els recorreguts interiors i a la modificació 
de la distribució del clima al cau Ferrat, i en menor mesura, a nous imprevistos deguts a un 
pitjor estat dels materials i estructures a les previstes en el projecte. 
 
Aquestes modificacions referides als supòsits previstos en la clàusula 1.21 del Plec de 
clàusules administratives del contracte són: 

 
1.21.4 Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la 
funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de noves 
normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a millorar la 
durabilitat de l’obra. 

 
- L’eliminació de les rampes exteriors i del mur de vidre de la façana de mar, amb un 

estalvi de 543.858 € abans IVA 
 
- La previsió d’un tractament adequat a les fusteries la i façana de mar per compensar 

la desaparició del mur de vidre amb un cost abans IVA de 530.408,41 €: desglossat 
en (tots els costos abans IVA): 
o Construcció d’una façana ventilada en els volums nous:    54.910,82 €  
o Arrebossat especial en els paraments originals de façana:  218.214,79 €  
o Adequació de les fusteries originals: 133.451,26 €  
o Elements de protecció exterior de les fusteries: 109.108,97 €  
o Elements d’accés per neteja i protecció de les obertures:   14.722,57 €  

 
- La modificació dels recorreguts interiors amb la creació de rampes i ubicació de 

plataformes elevadores, amb un cost de 237.942,93 € desglossat en (costos abans 
IVA): 

 
o Treballs de paleta en la modificació dels recorreguts: 163.892.60 € 
o Formació de rampes i escales: 30.955,88 € 
o Revestiments dels paraments afectats: 32.245,28 € 
o Nous elevadors:   10.849,17 € 

 
1.21.3 Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran 
d’exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments tècnics de 
seguretat i control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes en el projecte per raó de 
noves normatives o criteris tècnics justificats 

 
- La modificació del dimensionat i la distribució del clima per adequar-lo als nous 

requeriments motivats per la desaparició del gran volum d’aire de la façana de vidre i 
la nova distribució en el Cau Ferrat, amb un cost de 303.864,65 € desglossat en (tots 
els costos abans IVA): 
o Modificació del terrat per permetre el pas dels conductes:  40.682,05 € 
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o Nova distribució dels conductes en l’edifici del Cau Ferrat, per sobre 
  l’artesanat de la sala noble i encastat en eles parets laterals:  102.210,70 € 
o Adequació maquinaria i conductes clima per nova situació 160.971,90 € 

 
1.21.1 Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica en un 
bé patrimonial catalogat i que és refereixen a: 
 

c. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o en un estat de 
conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó de no haver-se pogut 
detectar al trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les sol.lucions constructives o 
arquitectòniques previstes a la nova realitat. 

 
- Nous imprevistos deguts a defectes de l’estructura i materials no detectats en el 

projecte, amb un cost abans IVA de 250.469,92 € desglosat en: 
o Reforços estructurals diversos en parets i llindes per consolidar  
 estructures antigues en un estat pitjor al previst: 119.732,30 € 
o Reconstruccions puntuals de murs, ràfecs i arrebosats per  
 garantir la seva durabilitat. 62.164,66 € 
o Treballs de paleta en cobertes, parets i fals sostres per  
 adequar-los a requeriments dels pasos d’instal.lacions 68.572,96 € 

 
Els terminis 
 
L’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 d’abril de 2010, va 
adjudicar definitivament la contractació d’aquestes obres, i va determinar un termini total 
d’execució de 76 setmanes i uns terminis parcials de 63 setmanes per l’edifici Rocamora i 52 
setmanes pel Cau Ferrat. 76 setmanes suposen un total d’ 1 any i 7 mesos d’execució. 
 
L’1 de juny de 2010 es va signar l’acta de comprovació del replanteig, el que va comportar la 
signatura de l’acta d’inici de l’execució del contracte d’obres. Així les coses, l’obra havia de 
finalitzar per tot l’1 de gener de 2012. Això no obstant, les obres han estat suspeses 
parcialment en dos moments (Ple 28-04-11 i JG 22-12-2011) havent-se realitzat el termini de 
finalització de l’obra, de manera que la nova data de finalització s’assenyalava pel 30 de juny 
de 2012. 
 
El 28 de juny de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Dictamen 392/12 que proposa la pròrroga del termini fins el 31 de desembre del 2012. 
 
En aquest moment la planificació dels treballs continguda en el projecte reformat preveu un 
termini d’obra de 12 mesos, i tenint en compte que un dels criteris d’adjudicació del contracte 
va ser la reducció del termini, amb el lliurament progressiu dels edificis objecte del contracte, 
s’escau establir com a nou calendari de lliurament d’edificis comptador des de la signatura de 
la modificació del contracte, el següent: 
 
Cau Ferrat  6 mesos 
Can Rocamora 8 mesos 
Maricel de Mar          10 mesos 
 
Aquests nous terminis són proporcionals tant al cost com al percentatge d’incidència d’obra en 
els tres Museus pel projecte reformat, i d’acord amb als paràmetres emprats en les dues 
anteriors actes de preus contradictoris que varen comportar la modificació del contracte 
d’execució de les obres. 
 
En base a tot això exposat, el tècnic sotasignat 
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INFORMA 
 
Que el “Projecte executiu reformat del de restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de 
Sitges” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernàndez Cros suposa un pressupost 
addicional respecte de l’import actual del contracte de 778.827,92 € abans IVA, que un cop 
sumat els 163.553,86 € de l’IVA del 21% suposa un total addicional de 942.381,78 € i és un 
document tècnic complet i suficient per la tramitació administrativa i la correcta execució de 
les obres. 
 
Que aquest projecte incorpora les actes de preus contradictoris aprovades i les demandes 
del Consorci del Patrimoni de Sitges, i suposa un increment del 29,99% respecte de l’import 
adjudicat inicialment abans IVA. 
 
Que aquest projecte ha estat aprovat pel Consell General del Consorci del Patrimoni de 
Sitges de 14 de juny de 2012 així com per la Comissió del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya de data 18 de juliol de 2012.  
 
Que les modificacions introduïdes en el Projecte Reformat es poden agrupar en dos 
apartats: 

 
 Les incloses en les Actes de preus contradictoris estan referides a imprevistos d’obra 

contemplats en el Plec de clàusules administratives del contracte i suposen ajustaments 
tècnics del projecte necessaris per donar resposta als imprevistos sorgits sense suposar 
cap alteració en les característiques dimensionals, funcionals o formals del projecte. 

 
 Les degudes a la demanda del Consorci del Patrimoni de Sitges que no suposen cap 

alteració substancial respecte del projecte inicial ja que no afecten al destí ni funcionalitat 
de l’equipament, ja que: 

 
o Les modificacions en les circulacions amb la inclusió de rampes i elevadors no ha 

suposat alteració de les dimensions, característiques i ús dels espais previstos en el 
Projecte inicial. 

o La eliminació de les rampes i el mur de vidre de la façana de mar suposa una 
alternativa tècnica a l’objectiu del projecte inicial de garantir l’accessibilitat interior i 
protegir aquesta façana amb un element transparent que permetés la seva 
contemplació. El garantir l’accessibilitat des de l’interior i incorporar a la façana 
original les solucions tècniques que garanteixen la seva durabilitat mantenint l’aspecte 
històric, suposa una alternativa tècnica que manté els objectius del projecte inicial 
amb una major simplicitat constructiva i un menor impacte sobre el monument. És per 
això que malgrat que la càrrega formal de la proposta inicial es veu modificada, els 
aspectes funcionals i de protecció del patrimoni es mantenen i, segurament, d’una 
manera més eficient. 

o La eliminació de la tarima de la planta noble del Cau Ferrat i la solució alternativa de 
distribució de conductes pel sostre d’aquesta sala suposa una alternativa tècnica a la 
necessitat de climatitzar aquest edifici amb la mínima afectació de la imatge històrica 
i, per tant es perfectament coherent amb els objectius del projecte i no es pot 
considerar una modificació significativa. 

o La modificació del sistema de clima per adequar-lo a les noves circumstàncies i els 
requeriments del Museu Nacional d’Art de Catalunya és també un ajustament tècnic 
que no suposa cap alteració del projecte. 

 
Que totes aquestes modificacions estan previstes com a causes de modificació del 
contracte en els Plecs de clàusules administratives del mateix. 
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Que per les raons exposades es pot afirmar que el Projecte reformat no produeix cap 
modificació substancial ni es modifica en cap cas ni la finalitat ni l’objecte del projecte inicial. 
 
Que la incorporació de les noves unitats d’obra i la no execució de les existents suposa 
segons projecte una variació del termini de l’obra de 12 mesos i que aplicant la reducció de 
termini continguda en l’adjudicació del contracte primitiu es proposa un nou termini de 6 
mesos el Museu Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 10 mesos el Museu Maricel de Mar 
comptadors a partir de la formalització del contracte. 
 
Que es pot procedir a l’aixecament de les actes de suspensió parcial i temporal de les obres 
dels dies 26 de juliol del 2011 corresponent a l’escala interior de comunicació entre les plantes 
baixa i 1ª del Cau Ferrat i del 6 de setembre del 2011 corresponent a les façanes de mar dels 
tres edificis, de forma immediata en tot allò que no resulti afectat pel projecte reformat i, un cop 
aprovada i formalitzada la modificació del contracte, en la seva totalitat. 
 
S’ha fet la compareixença expressa davant del gerent de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’empresa contractista UTE Cau Ferrat 
S.L., el qual ha manifestat la seva conformitat amb els termes de la modificació prevista en el 
Projecte Reformat del Projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” 
presentat per l’arquitecte Josep Emili Hernàndez-Cros, Direcció Facultativa de l’obra. 
 
Per tot això es considera que es pot procedir a la modificació del contracte d’obres i 
l’execució d’aquest projecte reformat, no obstant aquest informe resta supeditat a criteri 
superior.” 

 
III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
El projecte executiu Reformat del “Projecte de Restauració, Condicionament i 
Remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, com es desprèn del propi redactat del títol del projecte, 
afecta tres edificis.  
 
El museu Maricel de Mar i Can Rocamora resulten ser propietat de la Diputació de 
Barcelona, mentre que ho és de l’Ajuntament de Sitges l’edifici del Cau Ferrat. 
Ambdues institucions en data 23 de desembre de 1994 van acordar constituir el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, entitat que des d’aleshores gestiona conjuntament 
tres museus de la vila de Sitges, a més del Palau Maricel, ja que d’ençà que es va 
constituir el Consorci, aquest també gestiona el Museu romàntic Can Llopis, si bé per 
la seva ubicació distanciada dels altres edificis no resta inclòs dins el projecte de 
remodelació, objecte del present dictamen. 
 
Seguint la descripció que es conté als estatuts del Consorci, el text vigent dels quals 
és el que fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 212, de 
data 3 de setembre de 2004, ja que inclou unes modificacions introduïdes a proposta 
del Consell General del Consorci i aprovades tant per l’Ajuntament de Sitges com per 
la Diputació de Barcelona, l’edifici més antic, el Cau Ferrat, parteix de dues casetes de 
pescadors situades a la part antiga del nucli de Sitges, datades totes dues al segle 
XVI, les quals varen ser adquirides i reformades l’any 1891 per l’artista i escriptor 
Santiago Rusiñol, que les va convertir en la seva casa-estudi, instal·lant les seves 
col·leccions de ferro forjat, ceràmica, vidre, escultura i mobiliari. En morir Santiago 
Rusiñol el Cau Ferrat va ser heretat per la vila de Sitges, amb l’objectiu de convertir-lo 
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en museu públic. La càrrega que comporta la gestió del Museu obligà a la participació 
en la mateixa de la Generalitat de Catalunya, en forma de Patronat, conjuntament amb 
el Museu de Sitges. La desaparició de la Generalitat republicana va propiciar la 
desaparició del Patronat. Però l’any 1966 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sitges varen subscriure un conveni per gestionar conjuntament el reinaugurat museu 
que ja va adoptar la seva definitiva denominació de “Museu Cau Ferrat”. Aquesta co-
gestió es va perllongar fins la constitució del Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
Per la seva part el conjunt del Maricel, constituït pel Palau i pel museu del mateix nom, 
parteix dels segle XIV, construït per a albergar un hospital a la vila de Sitges, l’Hospital 
de Sant Joan que va funcionar fins l’any 1910. En aquell any el milionari nord-americà 
Charles Deering el va adquirir, atret per l’ambient artístic i pel clima de Sitges, per a 
fixar la seva residència i, també, per a instal·lar-hi un museu, on Charles Deering va 
exposar totes les adquisicions de la seva quantiosa col·lecció d’obres d’art. L’any 1969 
la Diputació de Barcelona va comprar la part del Maricel que antigament fou l’hospital 
Palau Maricel, i hi va instal·lar la col·lecció d’art donada per Jesús Pérez-Rosales. La 
constant aportació d’obres d’art va comportar que la Diputació de Barcelona projectés 
l’ampliació del museu. Per aquest motiu l’any 1973 va adquirir Can Xicarrons, edifici 
contigu que també havia format part del conjunt residencial de Charles Deering, en 
aquell moment propietat del pintor Ramon Casas. Lògicament i un cop creat el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, tot el conjunt es va adscriure a la gestió d’aquesta 
entitat. 
 
Aquesta introducció esdevé necessària per tal de poder copsar la dimensió de la 
intervenció que va projectar en el seu moment el Consorci del Patrimoni de Sitges i 
que és l’objecte del projecte de remodelació, que s’està executant per la Diputació de 
Barcelona, en ús de la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per la 
licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a 
les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, acceptada  
pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 2009 (Dictamen 199/09), 
conferida pel Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
El nivell de les incidències que poden sorgir en aquest tipus d’obres de rehabilitació i 
remodelació d’edificis inserits en conjunts monumentals és triple. Primer per l’antiguitat 
de les construccions, en segon terme per l’ensamblatge dels edificis entre sí i, en tercer 
lloc, per les característiques dels edificis donat el seu destí museístic. Però en el supòsit 
del present expedient s’afegeix un quart nivell, consistent en les inclemències del mar,  
donada la seva ubicació just damunt de la façana litoral.  
 
Deixant de banda aquest darrer factor i en referència a les dificultats sorgides en 
l’execució de projectes relatius a rehabilitacions d’edificis històrico-artístics, el dictamen 
699/2007, de 26 de desembre de 2007, emès pel Consell Consultiu d’Andalusia, 
sol·licitat pel Patronat del Conjunt Monumental de l’Alhambra i Generalife de Granada, 
arran d’una modificació del contracte d’execució del projecte “de reforma de la Planta 
Alta del Palacio de Carlos V”, que comporta un augment del preu del contracte en un 
26’6 %, i que al superar el 20 % dona lloc a l’emissió del dictamen referit, indica 
textualment en el seu fonament jurídic IV, apartat 2, que:  
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“En efecto, hay que tener en cuenta que la naturaleza de la obra, en cuestión, evidencia 
la dificultad de determinar con exactitud los trabajos de reforma y adaptación que hayan 
de realizarse, ya que toda intervención en el patrimonio histórico resulta, en cierto modo, 
imprevisible, al desconocerse las patologías que puedan afectarlo, de tal forma que este 
tipo de obras tiene una dificultad intrínseca derivada de las características propias de las 
edificaciones en que se realizan.” 
 
Es per aquests motius que en la redacció dels plecs de clàusules administratives 
particulars del present expedient de contractació, es va tenir molta cura en la 
introducció de les causes de modificació del contracte.  De la simple lectura de la 
clàusula 1.21 del plec, que recull les causes de modificació, ja es pot advertir l’especial 
dificultat de l’execució d’aquestes obres i que es va posar de manifest per l’estament 
tècnic de la Diputació de Barcelona, en concret per la Gerència de Serveis 
d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, la qual resulta ser l’emissora de l’informe tècnic justificatiu que 
s’ha reproduït anteriorment en aquest dictamen. 
 
Al respecte s’ha d’afegir, a més, que en el moment d’aprovació de l’expedient de 
contractació, que incloïa evidentment el plec de clàusules administratives particulars, 
entre altra documentació, encara no s’havia promulgat la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia sostenible, text que comportà un substancial canvi en matèria de 
modificació dels contractes del sector públic. En efecte, era vigent el conjunt de les 
circumstàncies previstes en l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. No oblidem que en aquest expedient doncs resulta 
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per raons 
temporals i en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tot i això, les especials circumstàncies de l’obra a 
realitzar van aconsellar la inclusió molt detallada dels supòsits de modificació del 
contracte, com a previsió de les possibles necessitats a sorgir en l’execució derivada, 
com s’ha fet esment, de la naturalesa dels edificis a remodelar. 
 
A l’informe tècnic reproduït en el present dictamen, que s’ha incorporat a l’expedient, 
consten degudament acreditades les raons d’interès públic per a atendre les causes 
imprevistes sorgides, de conformitat amb el que es disposa a l’article 202.1 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les quals de conformitat amb 
el que preveu el paràgraf 2 de l’article indicat es troben recollides en els plecs i 
document contractual subscrit. 
 
S’ha d’assenyalar, així mateix, que la present proposta consisteix en una modificació 
de contracte, de manera que aquest manté la seva identitat, Com es constata a 
l’informe tècnic a bastament al·ludit i contingut en el present dictamen, no es produeix 
una alteració substancial del contracte. La finalitat del contracte era precisament la 
remodelació del conjunt de museus de Sitges, objecte que amb la modificació 
contractual que es proposa no es pot dubtar que es manté plenament. Es tracta, al fil 
de l’argument del Tribunal Suprem (com a exemple la sentència de 21 de gener de 
2000), d’una acomodació del primitiu objecte contractual a les necessitats imposades 
per l’ interès públic, fent-ne ús del ius variandi conforme a dret, sense alterar 
substancialment els termes del contracte ni vulnerar el Plec de condicions del concurs, 
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en no haver-se modificat en els seus termes essencials les condicions que van donar 
lloc a l’adjudicació del contracte celebrat.  I aquesta darrera asseveració es garanteix 
principalment pel fet de resultar ja prevista en els plecs la modificació que es proposa. 
En aquest sentit, és a dir de refusar les alteracions substancials, es pronuncia el 
dictamen 79/1993, d’1 d’abril, del Consell d’Estat. 
 
En resum, l’informe tècnic elaborat i incorporat a l’expedient administratiu, justifica la 
modificació del contracte en la complexitat de l’obra en execució, que ha comportat 
com s’havia palesat en els plecs, necessitats tècniques imprevistes –i no imputables al 
contractista- que arran de la pròpia execució han sorgit. En posar-se de manifest 
aquest extrem, doncs, la modificació no pot suposar l’alteració substancial del 
contracte, així com les raons d’interès públic que la justifiquen. 
 
D’altra banda i, com s’escau reajustar els terminis d’execució del contracte en atenció 
a la modificació soferta, l’informe tècnic recull una ampliació del termini final de 
l’execució de l’obra en  6 mesos al Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 10 mesos el 
Museu Maricel de Mar. Analitzant l’informe, es constata que aquest càlcul parteix del 
termini d’execució previst en el projecte reformat, al qual se li ha aplicat la reducció del 
termini derivada de l’oferta presentada per la UTE contractista i, finalment ha estat 
reajustat com a conseqüència dels períodes de suspensió parcial i temporal que han 
sofert les obres. Aquest reajustament tal i com s’ha descrit s’ajusta a allò previst a 
l’article 159 del Reglament General de 2001, de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques,  aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el 
qual resulta plenament vigent si tenim en compte la previsió de la clàusula 83 del Plec 
de Clàusules Generals de contractació de la Diputació de Barcelona (d’obres i 
instal·lacions), en relació al dictamen 268/08 de la Comissió Jurídica Assessora, ja que 
la previsió jurídica no depèn exclusivament d’una base jurídica del Reglament General 
de 2001 indicat. 
 
Cal assenyalar també que la proposta recull la necessitat d’adaptar el preu d’execució 
del projecte reformat a la baixa aportada en el seu moment per la UTE Cau Ferrat, 
contractista de l’obra. En efecte, s’ha aplicat la baixa formulada en la oferta de la 
licitació, al pressupost d’execució material del projecte reformat. 
 
Pel que fa a la fonamentació jurídica, finalment, constatar que s’ha dut a terme el 
tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb el que regula l’art. 195.1 de Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, que com s’ha dit abans resulta aplicable al 
cas per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollits amb idèntic contingut en l’article 211.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. El resultat de l’audiència al contractista és que es compta amb la seva 
conformitat amb la tramitació administrativa escaient per a l’aprovació de la modificació 
del contracte per les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
Vist l’apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això es proposen a la Junta de Govern els següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació del contracte formalitzat amb la unió 
temporal d’empreses UTE Cau Ferrat (CIF U65316192), relatiu a l’execució de les 
obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, que suposa un 
líquid addicional de 778.827,92 € que aplicat el 21% d’IVA de 163.553,87 €, en atenció 
a la modificació del tipus impositiu general del Impost sobre el Valor Afegit prevista pel 
Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostaria i de foment de la competitivitat, amb efectes 1 de setembre de 2012, 
resulta un import total de 942.381,78€, de conformitat al projecte reformat aprovat 
definitivament pel Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat amb la unió temporal d’empreses 
UTE Cau Ferrat (CIF U65316192), relatiu a l’execució de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, que suposa un líquid addicional de 
778.827,92€ que aplicat el 21% d’IVA de 163.553,87 €, en atenció a la modificació del tipus 
impositiu general del Impost sobre el Valor Afegit prevista pel Reial decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat, amb efectes 1 de setembre de 2012, resulta un import total de 942.381,78 €, 
de conformitat al projecte reformat aprovat definitivament pel Consorci del Patrimoni de 
Sitges. 
 
Segon.- Aprovar un increment dels terminis d’execució del contracte en atenció a la 
modificació soferta, ampliant el termini final d’execució de l’obra 6 mesos al Cau Ferrat, 8 
mesos Can Rocamora i 10 mesos el Museu Maricel de Mar; aquest càlcul resulta de 
l’aplicació del termini d’execució previst en el projecte reformat un cop aplicada la reducció 
del termini derivada de l’oferta presentada per la UTE contractista. 
 
Tercer.- Comunicar la resolució anterior a l’adjudicatari per tal que en el termini de quinze dies 
comptadors des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de la modificació, 
constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de trenta-vuit mil nou-cents 
quaranta-un euros amb quaranta cèntims (38.941,40) €, en concepte d’ampliació de la 
garantia definitiva. 
 
Quart.- Aixecar la suspensió parcial i temporal de les obres. 
 
Cinquè.- Advertir l’empresa adjudicatària que, d’acord amb el que preveuen els articles 202 
i 140 de la LCSP, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria tercera 
de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica la Llei 30/2007, dins el termini dels 10 dies 
hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte. 
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Sisè.- Disposar la despesa pluriennal de nou-cents quaranta-dos mil tres-cents vuitanta-un 
euros amb setanta-vuit cèntims (942.381,78) €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, 
quant a tres-cents mil (300.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/336A1/65000 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona, i sis-cents quaranta-dos mil tres-cents vuitanta-un euros amb setanta-vuit 
cèntims (642.381,78) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/336A1/650 de 
l’exercici 2013 de la Diputació de Barcelona, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, d’acord amb el que estableix l‘article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Setè.- Notificar els presents acords, d’una banda a la unió temporal d’empreses 
adjudicatària UTE Cau Ferrat i, d’altra, a la Comissió Jurídica Assessora, per tal de donar 
compliment a allò que es disposa a l’article 13, apartat 5, de la Llei 5/2005, de 2 de maig de 
la Comissió Jurídica Assessora.” 

 
Segon.- Sol·licitar l’emissió del preceptiu informe de la Comissió Jurídica Assessora, 
en atenció a allò disposat a l’article 195.3.b) de la  de Llei 30/2007, de Contractes del 
Sector Públic, aplicable al cas per raons temporals, en relació amb les previsions 
contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; tot 
això sens perjudici del que disposa l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora. 
 
Tercer.- Aixecar la suspensió parcial i temporal de les obres aprovada per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 22 de desembre de 
2011 (Dictamen número 786/11), en tot allò que no resulti afectat pel Projecte reformat 
del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la sol·licitud del preceptiu informe, indicat a 
l’apartat segon, així com a la unió temporal d’empreses adjudicatària UTE Cau Ferrat. 
 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ 
DEL PASSEIG DE LA CREU” (10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Atès que en data 27 de gener de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, va  aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització del següent conveni 
específic de col·laboració: 

 
Codi 10/X/69183 
Ens beneficiari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Actuació Urbanització del passeig de la Creu 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
   303.029 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

 
Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un 
canvi de destinació en els següents termes: 

 

Actuació inicial Codi Import (€) Tipus suport Anualitat 
Servei 
gestor 

Urbaniyzació del 
passeig de la Creu 

10/X/69813 303.029 Econòmic 2011 SEEP 

Urbanització del 
carrer Sallés 

10/X/69814 183.716 Econòmic 2010 SEEP 

Nova actuació Codi Import (€) Tipus suport Anualitat 
Servei 
gestor 

Urbanització del 
carrer Sallés 

10/X/69814 187.639,04 Econòmic 2010 SEEP 

Urbanització del 
passeig de la Creu 

10/X/69813 299.105,96 Econòmic 2011 SEEP 

 
Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  299.105,96 €. 
 
Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el 
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Urbanització del 
passeig de la Creu” (10/X/69183), aprovat per la Junta de Govern en data 27/01/2011, 
en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de 303.029 € amb la quantitat de 
3.923,04 €, resultant una aportació econòmica per part de la Diputació de  
299.105,96€.  
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import de 3.923,04 € a l’aplicació pressupostària  
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal que 
procedeixi a l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29.- Ratificació del Decret de la Presidència que resol l’acceptació de la 
subvenció concedida per la  Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel 
FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, amb el projecte “Actuacions en les 
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infraestructures preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de 
Barcelona”, per un import de quatre-cents tretze mil set-cents quinze euros amb 
noranta-dos cèntims (413.715,92) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera 
directa, bé per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que 
reben el nom de Xarxa de Parcs Naturals. 
 
Atès que tots ells tenen aprovat un pla especial de protecció i millora i estan inclosos 
en el Pla d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya (el decret 328/1992, de 14 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural) i formen part de la 
proposta de la Generalitat per ser inclosos en la  Xarxa Natura 2000  (l’ACORD DE 
GOVERN/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per als ocells (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC)). A més el Parc Natural del Montseny és Reserva de la Biosfera. 
 
Atès que aquests documents són redactats d’acord amb la resta de plans de prevenció 
d’incendis municipals i els generats per la pròpia Generalitat de Catalunya. A partir 
d’un anàlisi de la situació del parc es marquen les actuacions necessàries, 
temporalitzades i pressupostades, per la creació i manteniment d’infraestructures, i pel 
disseny dels plans de vigilància, en matèria de prevenció i extinció d’incendis. 
 
Atès que en el marc de la prevenció i extinció d’incendis forestals, la Generalitat de 
Catalunya, com a organisme responsable del tram local del Programa Operatiu 
d’Intervenció Comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Ocupació 
de Catalunya per als fons estructurals 2007-2013 (FEDER 2007-2013), va aprovar les 
“bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de 
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4”, així com la convocatòria 
per a la presentació de sol·licituds (DOGC núm. 6057, d’1 de febrer de 2012). 
 
Atès que per decret de presidència de la Diputació de Barcelona, de data 30 de març 
de 2012, es va aprovar la concurrència de la Diputació de Barcelona a la convocatòria 
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, publicada en el DOGC núm. 6057, d’1 de febrer de 
2012. 
 
Atès que el projecte esmentat s’ajusta als objectius de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, entre d’altres, la creació i millora de les infrastructures preventives i d’extinció 
d’incendis, i contribuirà també a un òptim disseny de plans de vigilància, en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis.  
 
Vista la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, per la qual se seleccionen les 
operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Catalunya 
2007-2013, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local i 
urbà), publicada al DOGC núm. 6153, de data 20 de juny de 2012, entre les quals, i 
per a l’eix 2 “Medi ambient i prevenció de riscos”, la Diputació de Barcelona ha estat 
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seleccionada per dur a terme el projecte “Actuacions en infraestructures preventives i 
d’extinció d’incendis en els parcs naturals de Barcelona”. 
 
Atès que el cost d’execució de l’esmentat projecte es xifra en vuit-cents vint-i-set mil 
quatre-cents trenta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims (827.431,84) €, distribuït de 
la manera següent: 
 

Aportació % FEDER 
Contrapartida Diputació de 

Barcelona 
Total 

413.715,92 € 50% 413.715,92 € 827.431,84 €
 
Atès que d’acord amb els requisits dels projectes susceptibles de cofinançament, 
establerts en l’annex 1 de les bases reguladores, epígraf 4.2, de l’ordre GRI/8/2012, de 
26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 
2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds, publicada al DOGC 6057, de 
data 1 de febrer de 2012, els projectes no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener 
de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014, sens perjudici 
de la possible ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006. 
 
Vist que la competència per adoptar aquesta resolució correspon al president de la 
Corporació, segons l’epígraf 2.2.e) de la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de 
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, ja que s’ha concedit el cofinançament del 
50% d’un projecte de 827.431,84 € i per tant, el compromís que se’n deriva per la 
Corporació és superior a 30.000 €.  
 
En virtut de tot això, es proposa d’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida, dins de la convocatòria de la Generalitat de 
Catalunya per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades 
pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, d’acord amb la Resolució 
GRI/1184/2012, de 12 de juny, i publicada al DOGC núm. 6153, de data 20 de juny de 
2012, per un import de quatre-cents tretze mil set-cents quinze euros amb noranta-dos 
cèntims (413.715,92) €, per l’execució del projecte “Actuacions en les infraestructures 
preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, dins de l’eix 2 
“Medi ambient i prevenció de riscos”,  promogut per la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Declarar el compromís de consignar la quantitat de quatre-cents tretze mil 
set-cents quinze euros amb noranta-dos cèntims (413.715,92) €, en el pressupost de 
despeses de la Corporació dels anys 2012, 2013 i 2014. 
 
Tercer.- Facultar al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat per tal que pugui formalitzar en nom de la Corporació la 
documentació necessària per al seu desplegament i execució del projecte. 
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Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Generalitat de Catalunya, per al seu 
coneixement i efectes escaients.  
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. Carles Aulet Salvador, per a activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-
cents quaranta euros amb sis cèntims (2.340,06) €.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12 
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar,  entre altres , atorgar una 
subvenció en la línia d’explotacions forestals al Sr. Carles Aulet Salvador, amb nif. 
núm. 36507896L, i per un import de 2.340,06 €. 
 
Atès que d’acord amb la base vintena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de juny de 2011, excepte per a les activitats culturals que 
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2010.  
 
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Vist l’apartat  3.3.e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012,  i publicada al 
BOPB, de 6 de juny de 2012. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al Vice-
president 3r. i  President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment  la subvenció atorgada  en la convocatòria de l’any 2010 
per a  activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació 
de Barcelona, en la línia d’explotacions forestals, al Sr. Carles Aulet Salvador  i per un 
import de 2.340,06 €,  que a data d’avui, no han presentat la documentació justificativa 
tal com estableixen les bases reguladores de les subvencions.  
  
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense presentar-les o 
presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’ interessat pel seu coneixement i als 
efectes escaients.  
 
31.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. Ignasi de Ros Sopranis, per a activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-
cents quaranta euros amb sis cèntims (2.340,06) €.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12 
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar,  entre altres , atorgar una 
subvenció en la línia d’explotacions forestals al Sr. Ignasi de Ros  Sopranis, amb nif 
núm. 37366661J, i per un import de 2.340,06 €. 
 
Atès que d’acord amb la base vintena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de juny de 2011, excepte per a les activitats culturals que 
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2010.  
 
Atès que per Decret,  de data 24 de desembre de 2010,  del president delegat d’Espais 
Naturals i a sol·licitud de l’interessat, es va prorrogar la justificació i execució de la 
subvenció atorgada fins al 30 de novembre de 2011. 
 
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
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Vist l’apartat  3.3.e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012,  i publicada al 
BOPB, de 6 de juny de 2012. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al Vice-
president 3r. i  President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment  la subvenció atorgada  en la convocatòria de l’any 2010 
per a  activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació 
de Barcelona, en la línia d’explotacions forestals, al Sr. Ignasi de Ros Sopranis  i per 
un import de 2.340,06 €, que a data d’avui, no han presentat la documentació 
justificativa tal com estableixen les bases reguladores de les subvencions.  
  
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense presentar-les o 
presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’ interessat pel seu coneixement i als 
efectes escaients.  
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de 
Serveis de Benestar Social per a l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com 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. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOP 
núm.13,annex 1, de 15 de gener de 2009. 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de 
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 17 de 
maig de 2012, va aprovar les convocatòries i bases per a l’atorgament de subvencions  
a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
per a l’any 2012. 
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Vist l’article 10  de les esmentades bases que estableixen que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’Òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta que s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
Vista la Refosa 1/2012, apartat 3.3 e), sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 4477/2012 , de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 
data 6 de juny de 2012. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats , en ús de les atribucions que té conferides, la 
Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria 
(número 4133/2012) per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència 
de Serveis de Benestar Social, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2012.  
 

CIF Entitat Nom Projecte Punts 
TOTAL 

Subvencionat

R-5800587-G 
Oblates del Santíssim 
Redemptor 

DONA I PROSTITUCIÓ: ATENCIÓ 
SOCIAL INTEGRAL 

87 10.000 

G-62188214 
Federació d'Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits 

GUIA PER A L'EMANCIPACIÓ-
PLATAFORMA WEB D'INFORMACIÓ 
PER A JOVES EXTUTELATS I JOVES EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

85 4.200 

G-64216385 Fundació Vicki Bernadet DESFENT EL NUS 85 18.988,12 

G-62728183 Fundació Privada Ared 
SERVEI D'ORIENTACIÓ I 
ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ 
LABORAL 

85 18.988,12 

G-62860796 Fundació Privada Tot Raval 
RAVAL, TERRITORI SOCIALMENT 
RESPONSABLE 

85 18.988,12 

G-65472011 

OBERTAMENT 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER A LA LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMA EN SALUT 

CREACIÓ I MODEL DE PARTICIPACIÓ 
EMPODERADORA CONTRA L'ESTIMA, 
REPLICABLE LOCALMENT 

85 14.609,42 

G-08995466 Acció Solidària contra l'Atur 
AJUTS A NECESSITATS VITALS 
D'ATURATS I PROCESSOS D'INSERCIÓ 
LABORAL 

85 18.988,12 

G-63487607 
Fundació Lliga Catalana 
d'ajuda oncològica 

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
INTEGRAL 

85 18.988,12 

Q-2866001-G 
Creu Roja Espanyola a 
Barcelona 

PUNT DE SUPORT A LES FAMÍLIES 84 14.684,87 

G-08828998 
Casal dels Infants per l'Acció 
Social als Barris 

EL CARRILET. ESPAI SOCIEDUCATIU 
PER INFNTS I FAMÍLIES 

84 12.000 

G-61986832 
Fundació Innovació per 
l'Acció Social 

SACAPI 84 12.700 

G-61611364 ArrelsFundació HABITATGES AMB SUPORT 84 14.684,87 

G-25552951 
Associació "Coordinadora 
Síndrome de Sown de 
Catalunya" 

TREBALLEM EN XARXA PER 
FOMENTAR L'AUTONOMIA DE LES 
PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN 

83 8.170 

G-61228839 
Federació d'Entitats d'Atenció 
a la Infància i a  
l'Adolescència 

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ INFANTIL 
I JUVENIL: I TU, PER QUÈ OPINES? 

81 10.757,45 
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G-08886889 
Associació Pro-Disminuïts del 
Penedès 

INTEGRA'T AMB LA DISCAPACITAT: NO 
L'EXCLOGUIS 

81 11.000 

G-08389058 
Federació Catalana pro 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

PROGRAMA ACCEPTA 81 14.160,41 

G-58208067 
Associació de Disminuïts 
físics d'Osona 

"XARXA INQUIETA" CLUB SOCIAL 
D'ATENCIÓ DIÜRNA PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT FÍSICA DE LA 
COMARCA D'OSONA 

81 14.160,41 

F-08640997 
Taller Jeroni de Moragas, 
SCCL 

PLA D'INTERVENCIÓ GLOBAL PER A LA 
CREACIÓ D'ITINERARIS 
LABORALS/OCUPACIONALS I LA 
PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT 
SALUDABLE 

81 14.160,41 

F-59197996 FEMAREC, SCCL CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL 81 14.160,41 

R-0800314-G 
Càritas Diocesana de 
Barcelona 

SERVEI D'AJUDES ECONÒMIQUES 81 14.160,41 

G-58677493 
Associació de Nens amb 
Càncer 

LA CASA DELS XUKLIS 81 14.160,41 

G-59546556 Fundació Trini Jove "DONEM UN PAS ENDAVANT" 80 13.985,59 
G-08974917 ASSOCIACIÓ TAPÍS PARELLES PER A LA INERCIÓ 80 6.415 

G-58335100 
ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ I LA INSERCIÓ 
PROFESSIONAL 

PROJECTE SOCIAL IF: INCLUSIÓ I 
FUTUR. PROGRAMA DE LLUITA 
CONTRA LA POBRESA A TRAVÉS DE 
L'HABITATGE I OCUPACIÓ 

80 13.985,59 

G-62781935 Centre d'Acollida Assís 
PROJECTE D'ATENCIÓ INTEGRAL A 
PERSONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

80 12.000 

G-61314621 Fundació Els Xipress PROJECTE SÒCIO-SANITARI 80 13.985,59 

G-58644865 
Fundació d'Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia 

SUPORT I ACOMPANYAMENT A NENS I 
JOVES MALALTS DE CÀNCER I ALTRES 
MALALTIES DE LLARGA DURADA 

80 13.985,59 

G-63808760 
FUNDACIÓ PRIVADA 
APADIS LES FRANQUESES 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN EL 
TREBALL. ORIENTACIÓ I SUPORT A LA 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE 
COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR 
VULNERABILITAT. 

80 13.985,59 

G-17324864 Centre Català de Solidaritat 
CENTRE D'ACOLLIDA PER A 
PERSONES AMB 
DROGODEPENDÈNCIA 

80 11.570 

G-60975976 

ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A 
POBRES I MARGINATS 
"EULÀLIA GARRIGA"-
CARITAS SABADELL 

ACOLLIDA A PERSONES SENSE 
SOSTRE 

80 4.000 

G-65289712 
Club Esportiu Fem Esport 
Mataró 

FEM L'ESPORT ACCESSIBLE A 
TOTHOM: ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

80 7.383,08 

G-61797197 
Associació  per a la integració 
de persones amb dificultats 
socio-laborals"ENTREM-HI" 

PROGRAMA DE SUPORT A LA MILLORA 
DE L'OCUPABILITAT DE PERSONES 
AMB RISC D'EXCLUSIÓ 

80 13.287,50 

G-08803801 Federació Ecom 

PLA DE PARTICIPCIÓ ECOM 2012. LES 
ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FÍSICA: UN 
INSTRUMENT PER GARANTIR 
L'EXERCICI DELS DRETS DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

80 13.985,59 

G-60729084 
Assistència i Gestió Integral, 
Fundació Privada 

PAIF "PROGRAMA D'ATENCIÓ 
INTEGRAL A FAMÍLIES 

80 13.985,59 

G-58049016 
Fundació Privada President 
Amat Roumens 

ESTILS DE VIDA SOCIALMENTE 
ACCEPTATS: EDUCACIÓ PER A LA 
INCLUSIÓ A LA COMUNITAT. 

80 13.985,59 

R-5800153-H 
Parròquia Sant Bernat de 
Claravall 

DISPOSITIU CRUÏLLA 79 8.756,77 

G-60188521 
Associació els Amics de la 
Plaça Santa Madrona 

BAIXEM AL CARRER 79 6.406 
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G-61740627 Fundació Marianao-CIJM PROJECTE DAVID 79 8.756,77 

G-58650961 
Coordinadora d'Associacions 
i Patronats de Disminuïts del 
Baix Llobregat 

XARXA PER LA INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O 
TRASTORN MENTAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

79 8.756,77 

G-58858416 Associació Rauxa 
TRACTAMENT D'ENOLISME CRÒNIC, 
TABAQUISME I ALTRES DROGUES EN 
TRANSEÜNTS CRÒNICS SENSE LLAR 

79 8.756,77 

G-64641582 Fundació Privada Mambré 
SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL PER A 
PERSONES SENSE SOSTRE 

79 8.756,77 

G-64037682 
Fundació Privada de l'Obra 
Mercedària 

SERVEI D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A EX-
RECLOSOS 

78 8.645,92 

G-62049382 
Federació d'Associacions de 
Familiars Malalts Alzheimer 
Catalunya 

CURS DE FORMACIÓ PER A FAMILIARS 
I CURADORS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER 

76 7.500 

G-61482659 
Fundació Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral 

RESPIR MUTU: COM A PROMOCIÓ DE 
L'AUTONOMIA PERSONAL I LA 
SOCIALITZACIÓ A TRAVÉS DE LLEURE 
I DEL RESPIR FAMILIAR 

75 8.313,39 

R-0801621-D Càritas Parroquial de Berga 
ANANT MOLT MÉS ENLLÀ AL 
BERGUEDÀ 

75 8.313,39 

G-64177421 
Associació Aprenem per la 
integració de les persones 
amb TGD 

PROGRAMA DE SUPORT A LES 
FAMÍLIES 2012 

75 8.313,39 

G-64778962 
Associació Socio Cultural 
Radio Nikosia 

RÀDIO NIKOSIA: SENSIBILITZACIÓ I 
INTEGRACIÓ SOCIAL EN SALUT 
MENTAL. TEIXINT XARXES 

75 8.313,39 

G-63705578 Fundació Privada El Llindar TERRITORI D'INCLUSIÓ JOVE 75 8.313,39 

G-60316411 
Associació d'Amputats Sant 
Jordi 

PLA INTEGRAL D'INCLUSIÓ SOCIAL I 
D'ACCIÓ COMUNITÀRIA PER A 
PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL FÍSICA, 
MAJORITÀRIAMENT PERSONES AMB 
AMPUTACIÓ. 

75 8.313,39 

G-61964102 Associació Prohabitatge "HABITATGE I +" 75 8.313,39 

G-08998858 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PREVENT 

PROGRAMA UNOMAS DE FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ I L'AUTONOMIA DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

75 8.313,39 

G-60611589 
Centre Cultural de Formació i 
Ocupació Professional Sant 
Martí 

A TU LADO. PROGRAMA SOCIAL DE 
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

75 8.150 

R-0800521-G Càritas Diocesana de Vic ENS FEM COSTAT 75 8.313,39 

G-59429290 
Associació Compartir, Grup 
Social Marista 

CENTRE COMPARTIR EL PINAR 75 8.313,39 

G-60338878 
Associació Vallès Amics de la 
Neurologia 

ATENCIÓ PSICOLÒGICA A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT D'ORIGEN 
NEUROLÒGIC, LES SEVES FAMÍLIES I 
EL SEU ENTORN 

75 8.313,39 

G-63880165 
Fundació Internacional Miquel 
Valls contra l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica 

SUPORT DOMICILIARI 
MULTIDISCIPLINAR DIRIGIT A 
PERSONES AFECTADES D'ESCLEROSI 
LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) I LES 
SEVES FAMÍLIES 

75 8.313,39 

G-61516746 
Associació de Familiars 
d'Alzheimer del Baix 
Llobregat 

AULES DE MEMÒRIA 75 8.313,39 

F-64255581 APINDEP RONÇANA, sccl OLINET 75 8.313,39 

G-61225918 
Fundació Privada Avismón-
Catalunya 

"ATENCIÓ A LES NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN" 

75 8.313,39 

G-63584130 Fundació Esportsalus 
PROGRAMA ESPORTIU DE PROMOCIÓ 
DE LA SALUT I INCORPORACIÓ SOCIAL 
PER A DROGODEPENDENTS. 

75 1.500 

G-61468716 
Fundació Badalona Treball 
pels Disminuïts 

RECUPERA'T 75 8.313,39 
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G-58212903 
Federació d'Ateneus de 
Catalunya 

TOTS HI TENIM LLOC 74 4.582,89 

G-08491029 Associació de Sant Tomàs PREPARA'T PER TREBALLAR 74 4.582,89 

G-83117374 Fundació Secretariado Gitano
"ACOMPANYAMENT SOCIAL PER A LES 
FAMÍLIES ROMA-GITANES DE L'ESTAT" 

74 4.582,89 

G-63782866 
Entitat tutelar del Garraf. 
Fundació Privada 

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE 
L'AUTONOMIA PERSONAL EN 
PERSONES INCAPACITADES 
JUDICIALMENT 

74 4.582,89 

G-64570617 
Associació per la Vida 
Independent 

VIU A CASA AMB AUTONOMIA I 
SEGURETAT 

74 4.582,89 

G-08931974 
Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya 

PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME 
JUVENIL, EL LLEURE EDUCATIU I EL 
TREBALL EN XARXA 

74 4.582,89 

G-63424519 Fundació Privada Germina CENTRE OBERT GERMINA 74 4.582,89 

G-64918998 
FUNDACIÓ LA VINYA, 
D'ACCIÓ SOCIAL 

CENTRE OBERT BOCINS 74 4.582,89 

G-64615206 
Recursos educatius per la 
infància en risc 

SERVEI INTEGRAL AL MENOR 74 4.582,89 

R-0801061-C 
Compañía Santa Teresa de 
Jesús-Teresianas (Centre 
Esclat Bellvitge) 

CENTRE OBERT: PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC 
SOCIAL I DE POBRESA EN LA INFÀNCIA 
I L'ADOLESCÈNCIA 

74 4.582,89 

G-58071507 
La Tutela,Fundació Privada 
Catalana tutelar de 
discapacitats psíquics 

SERVEI D'ASSESSORAMENT A 
FAMÍLIES I PRETUTELA 

74 4.582,89 

G-64147184 
Fundació Privada Institut de 
Reinserció Social 

AFERRA'T: PROJECTE D'ATENCIÓ 
INTEGRAL A PERSONES EN SITUACIÓ 
DE POBRESA 

74 4.582,89 

R-0800096-J 
Maristas Hermanos Prov. 
L’Ermità 

CENTRE OBERT  RIALLES (INSTITUT 
GERMANS MARISTES) 

74 4.582,89 

G-08634669 L'Alba Centre Especial 
SATIS- SERVEI D'ACOMPANYAMENT 
TERAPÉTIC PER A LA INSERCIÓ 
SOCIAL 

74 4.582,89 

G-58958323 SOS Racisme Catalunya 

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PER 
A LES VÍCTIMES DE RACISME I 
XENOFÒBIA (SAID)-PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ I MILLORA 

74 4.582,89 

G-58711037 
Associació Catalana per la 
infància maltractada 

COMUNIC@'T 74 4.582,89 

G-59898502 
Federació d'Associacions 
Gitanes de Catalunya 

PROGRAMA ÀMEN LAS SAMAS. 
SERVEI D'ORIENTACIÓ SOCIAL, 
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA I 
ASSESSORAMENT LEGAL DESTINAT A 
LA POBLACIÓ GITANA EN SITUACIÓ DE 
RISC I EXCLUSIÓ SOCIAL. 

72 4.459,03 

G-58900812 ASSOCIACIÓ APAMM 
AMPLIACIÓ PRO AJUDES MINORIES 
MARGINADES (APAMM) 

72 4.459,03 

G-59106823 
Federació Privada  Catalana 
de Voluntariat Social 

MOU-TE. VOLUNTARIAT 16. JOVES I 
INCLUSIÓ SOCIAL A TERRITORI 

72 4.459,03 

G-58371907 
Fundació Catalana tutelar 
Aspanias 

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALS 
PROFESSIONALS DELS SERVEIS 
MUNICIPALS I A LES FAMÍLIES DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL, SOBRE EL 
PROCEDIMENT D'INCAPACITACIÓ, 
NOMENAMENT DE TUTOR I EXERCICI 
DE LA TUTELA 

72 4.459,03 

G-61987624 
Comitè Català de 
Representants de persones 
amb discapacitat 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 
D'ACCESSIBILITAT I D'INCLUSIÓ 

72 4.459,03 

G-59986299 Fundació Nexe 
MOU-TE PELS QUIETS: CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ 

72 4.650 

G-58327289 Bidó de Nou Barris CIRC  SOCIAL I COMUNITARI 71 4.397,10 
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G-63512412 
Fundació  Privada La Salut 
Alta 

ARENIJOC 71 4.397,10 

G-62784111 
L'Heura del Vallès Fundació 
Privada 

INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL EN EL MERCAT 
ORDINARI MITJANÇANT EL TREBALL 
AMB SUPORT 

71 4.397,10 

G-62761127 Associació Social Forma 21 
PROGRAMA DE REINSERCIÓ 
SOCIOLABORAL PER A 
DROGODEPENDENTS 

71 4.397,10 

G-60219763 
Associació de Diabètics de 
Catalunya 

COLÒNIES I CAMPAMENTS PER A 
NENS I NENES AMB DIABETIS 

71 4.397,10 

G-79362497 
Fundació Save the children- 
Delegació a Catalunya 

PROJECTE D'EDUCACIÓ NO FORMAL 
DE NENS I NENES EN SITUACIÓ DE 
RISC SOCIAL DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA 

71 4.397,10 

G-60515012 
Associació d'atenció a infants 
i joves amb necessitats 
especials 

PIS PONT, PIS DE FORMACIÓ 71 4.397,10 

G-60439189 
FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 

PIS D'ACOLLIDA ITACA 71 4.397,10 

G-64299118 
Fundació Cívica Oreneta del 
Vallès 

PERIODISTES-PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUTATIVA 
PERIODISTES. 

71 4.000 

G-64757412 Fundació Step by Step VIURE MILLOR, PAS A PAS 71 4.397,10 

G-64484710 

Associació de Familiars 
afectats per a la malaltia 
d'Alzheimer del Vallès 
Occidental 

GRUP D'AJUDA  MUTUA (GAM) 71 3.050 

G-63214043 
Fundació Privada Quatre 
Vents, Fundació Privada 

SERVEI D'ATENCIÓ D'INFANTS I 
FAMÍLIES QUATRE VENTS 

71 4.397,10 

G-65009235 Fundació Àmbit Prevenció INTEGRACIÓ DROGODEPENDENTS 71 4.397,10 

G-63435614 Fundació Projecte AURA 
INSERCIO LABORAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A 
EMPRESES ORDINÀRIES 

71 4.397,10 

G-60739984 
Associació Acció 
Hospitalitària 

UN PLAT PER AVUI, UN SERVEI PEL 
DEMÀ. PROJECTE DE MENJADOR 
SOCIAL AL BARRI DE SANTS 

70 4.335,17 

G-58433756 SIDA STUDI 

PROVA PILOT PER AL TREBALL 
D'EDUCACIÓ AFECTIVO-SEXUAL 
ADREÇADA ALS/LES MENORS I JOVES 
INTERNATS/DES EN UN CENTRE 
EDUCATIU DE JUSTÍCIA JUVENIL, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA 
D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

70 4.335,17 

G-63519417 FUNDACIÓ PARE MANEL 

ACCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA AMB 
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVES EN 
SITUACIÓ DE RISC SOCIAL A VERDUM-
ROQUETES. BARCELONA 

70 4.335,17 

G-61645115 Fundació Privada Pere Closa 
FOMENT I SUPORT A L'EDUCACIÓ 
DELS INFANTS FILLS DE FAMÍLIES 
GITANES 

70 4.335,17 

G-60280328 Fundació del Bàsquet Català PROGRAMA BASQUET PER A TOTHOM 70 4.335,17 

V-08859449 
Federació de cooperatives 
agràries de catalunya 

DEFINICIKÓ I ANÀLISI DE VIABILITAT 
D'UN SERVEI D'ATENCIÓ A LES 
PERSONES AL CELLER COOPERATIU 
DE SALELLES SCCL 

70 4.335,17 

G-61449104 
Associació Coordinadora 
d'ajuda unida 

PROGRAMA D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL I 
D'INSERCIÓ DE PERSONES EN 
SITUACIÓ DE POBRESA I RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL I DE GENT GRAN 
O MALALTS MANCATS DE SUPORT 
FAMILIAR I SOCIAL 

70 4.335,17 
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G-61049656 
El Turó. Salut Mental. 
Associació de familiars i 
amics. Alt Penedès 

S.A.F. SERVEI D'ATENCIÓ A LES 
FAMÍLIES 

70 4.335,17 

G-58670753 Associació Diomira 
FENT UN "CLIC" PEL BARRI. PROJECTE 
DE SUPORT A LA XARXA DE MUNICIPIS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

70 4.335,17 

G-61236261 
Associació Centre Obert 
Heura Gràcia 

TALLERS SOCIOEDUCATIUS 70 3.375 

G-63173066 
Associació Educativa Integral 
del Raval 

CENTRE SOCIOEDUCATIU AULA 
OBERTA: "UN ESPAI PER A LA 
IGUALTAT D'OPORTUNITATS, UN ESPAI 
PER A OPORTUNITATS IGUALS" 

70 4.335,17 

G-60068632 
Associació Esplai Masia 
Espinós 

PROJECTE ESPLAI 70 4.335,17 

G-60515707 
Associació per a la Salut 
familiar i comunitària Ventijol 

NOU CALIU 70 4.335,17 

G-61765657 Fundació Joan Costa Roma 

PROJECTE DE LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMA I INCLUSIÓ SOCIAL DE 
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL 
GREU DE RUBÍ, CASTELLBISBAL I 
SANT CUGAT 

70 4.335,17 

G-60067345 
Associació Assistencial Llar 
Trobada, Pare Damià 

LLAR TROBADA 70 4.000 

G-58580143 Fundació Pere Mitjans 

SENSIBILITZACIÓ VERS LES 
NECESSITATS DE SUPORT DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT I 
LLURS FAMÍLIES: ACOMPANYAMENT 
MÈDICS A ESPECIALITSTES I EN 
HOSPITALITZACIONS 

70 4.335,17 

G-08773517 Esplais Catalans, Esplac UN MÓN DE DRETS 70 4.335,17 
G-63539571 Fundació Privada Apado DONES EN XARXA VIOLETA 70 4.335,17 

G-59620617 
Associació de Famílies 
nombroses de Catalunya 
FANOC 

SERVEI D'INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT A FAMÍLIES 
NOMBROSES 

70 4.335,17 

G-62893128 
Fundació Privada Hospitalitat 
de la Mare de Déu de 
Lourdes 

ACTIVITATS ADREÇADES A L'ATENCIÓ 
DE NECESSITATS SOCIALS DE 
PERSONES I FAMÍLIES PISOS 
ACOLLIDA PER MALALTS DESPLAÇATS 
A BARCELONA. 

70 4.335,17 

V-64425721 
Federació Catalana de 
Famílies Monoparentals 

AJUTS BÀSICS 70 4.335,17 

G-58111535 Fundació Privada Engrunes 
PROGRAMA PRELABORAL D'INSERCIÓ 
PER A PERSONES SENSE LLAR 

70 4.335,17 

G-60229846 
Formació i Treball, Fundació 
Privada 

ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

70 4.335,17 

G-59435180 
Associació Benestar i 
Desenvolupament 

PREINFANT 69 2.544,84 

G-62397476 
Associació Cedre per a la 
Promoció Social 

RECURS SOCIO-EDUCATIU LA CASETA 69 2.544,84 

G-61019642 
Associació Iniciatives 
Solidàries 

LLAR-RESIDÈNCIA PER PERSONES EN 
EXTREMA POBRESA 

69 2.544,84 

G-62207899 
Fundació Privada Concepció 
Juvanteny 

PROJECTE INTEGRAL DE SUPORT A 
LA MAJORIA D'EDAT 

69 2.544,84 

G-61356689 
Associació Punt de 
Referència 

MENTORIA PER A LA INCLUSIÓ: 
COORDINADORA D'ENTITATS 

69 2.544,84 

G-08393936 
Associació de la Paràlisi 
Cerebral - ASPACE 

SUPORT A LES FAMÍLIES AMB 
PARÀLISI CEREBRAL 

69 2.544,84 

G-60605318 
Associació de Cardiopaties 
Congènites 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL A PERSONES 
AFECTADES PER CARDIOPATIES I LES 
SEVES FAMÍLIES 

68 2.507,96 
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G-58253980 
Club Esportivo Minusválidos 
San Rafael 

DESARROLLAR ACTIVITATS 
ESPORTIVES EN EL CLUB ESPORTIU 
DE MINUSVÀLIDS DE SAN RAFAEL. 
AQUESTES VAN ADREÇADES A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA  
I PSÍQUICA. PER TANT SE SOL·LICITA 
UNA SUBVENCIÓ DE 19.017 €  PER A 
PODER REALITZAR LES ACTIVITATS. 

68 2.507,96 

G-58344318 
Associació Centre d'Esplai 
Xixell 

ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES 
D'ESTIU PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS (3 A 17 ANYS) EN RICS 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL DE L'ESPLAI 
XIXELL 

68 2.507,96 

G-08569303 Associació Esclat-Esclatec 
ACTIVITAT D'ESTIMULACIÓ 
MULTISENSORIAL 

68 2.507,96 

G-61314290 
Associació de Voluntaris i 
Amics de l'Hospital 

"L'ESCENALL", CENTRE DE SUPORT 
PERSONAL PER A LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

68 2.507,96 

G-60703386 
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d'Osona 

XARXA D'ATENCIÓ INTEGRAL I DE 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL A PERSONES AMB 
TRASTORNS MENTAL I/O ADDICCIONS 
I AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL DE LA 
COMARCA D'OSONA 

68 2.507,96 

G-08444671 
Associació Manresana de 
Pares de Nens Subdotats 

FUNCIONA 68 2.507,96 

G-61143236 
Associació Centre d'Esplai 
Infantil i Juvenil Eixida Camps 
Blancs 

ESPAI FAMILIAR LA CATIFA 68 2.507,96 

G-60591310 
Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat 

L'ESTENEDOR. ASSESSORIA PER A 
JOVES 

68 2.507,96 

G-60494325 
Associació de Veïns pel 
Benestar Ciutadà del Districte 
I i IX 

PROGRAMA DE MILLORA DEL 
BAGATGE COMPETENCIAL DE 
PERSONES SOTA MESURA JUDICIAL I 
DE SENSIBILITZACIÓ DEL TEIXIT 
EMPRESARIAL 

68 2.507,96 

G-59055525 
Coordinadora d'Entitats del 
Poble Sec 

ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN 68 2.507,96 

G-65258659 
Associació per a  la Inserció 
Social i Laboral 

PIS D'AUTONOMIA PER A JOVES 68 2.507,96 

G-59391979 
Associació de Serveis 
Juvenils la Mina (Radio La 
Mina) 

RADIO LA MINA 68 2.507,96 

G-58448796 
Associació Ciutadana Anti-
Sida de Catalunya 

ESPAI VITAL 68 2.507,96 

G-08572554 ASPANIN PROJECTE CLUB LLEVANT 68 2.507,96 

G-60259983 
Associació Contra l'anorèxia i 
la bulímia 

LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ PRECOÇ 
DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTÀRIA DES DELS SERVEIS 
SOCIALS DE BARCELONA 

68 2.507,96 

G-65075384 
Associació Susoespai. 
Creació i Salut Mental 

SEMINARIS-TALLER: AL MNAC I A LA 
FUNDACIÓ MIRÓ 

68 2.507,96 

G-60651007 
Associació Juvenil SARAU de 
Terrassa 

PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR AMB 
MENORS I LES SEVES FAMÍLIES 

68 2.507,96 

R-0800324-F 
Fundació Parròquia Sant 
Joan d'Horta-Caliu espai 
d'acolliment 

CALIU-ESPAI D'ACOLLIMENT 68 2.507,96 

G-61931895 
Associació Catalana Pro-
persones sordcegues 

MEDIACIÓ EN SORDCEGUESA 68 2.507,96 

G-61751863 Fundació Privada Sique! 

SUPORT A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL SENSE 
LLAR, AMB RISC SOCIAL DINS LA 
XARXA D'HABITATGE SOCIAL 

68 2.507,96 
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G-62115449 
Federació d'Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran 

ENVELLIMENT AL NOSTRE SEGLE XXI. 
SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA EN 
ENTORNS DOMICILIARIS DEPRIMITS I 
EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL (III) 

68 2.507,96 

G-58524927 
Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer de 
Barcelona 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA EN MALALTS 
D'ALZHEIMER EN FASE LLEU I 
MODERADA 

68 2.507,96 

G-59154740 
Coordinadora Nacional de 
Jubilats i Pensionistes de 
Catalunya 

OIC. ÒRGAN D'INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ  DE LA 
COORDINADORA NACIONAL DE 
JUBILATS I PENSIONISTES DE 
CATALUNYA 

68 2.507,96 

G-62670187 
Fundació Privada d'Inserció 
Desenvolupament 
Acompanyament 

PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA AMB INFANTS I 
JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ DEL 
BARRI DE TORRE ROMEU 

68 2.507,96 

G-65620650 
Fundación Deportiva de 
Hípica Adaptada Federica 
Cerdá 

HIPOTERÀPIA. UNA ESPERANÇA 
REHABILITADORA 

68 2.507,96 

G-58637067 
Associació per la Cultura i 
l'Oci de la Tercera Edat 

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DELS 
DRETS DE LA GENT GRAN 

68 2.507,96 

V-61781795 
Comitè 1r. De Desembre 
Plataforma Unitària d'ONG-
Sida de Catalunya 

GESTIÓ DE LA PLATAFORMA UNITÀRIA 
D'ONG-SIDA DE CATALUNYA 

68 2.507,96 

G-60889706 
Associació Dones no 
Estàndars 

LES NO ESTÀNDARS ACTUEM: SERVEI 
D'ATENCIÓ PSICOSOCIALABORAL DE 
LA DONA AMB DISCAPACITAT 

68 2.507,96 

G-58793779 
Gresol, ajuda i solidaritat del 
Guinardó 

PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES EN 
FAMÍLIES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

67 1.082,32 

G-62203047 Fundació Èxit PROJECTE COACH 67 1.082,32 

G-62564372 
Fundació Privada Ana Ribot 
Duran 

AL TEU COSTAT 67 1.082,32 

G-58892530 
Coordinadora Contra la 
Marginación de Cornellà 

PROGRAMA D'ATENCIÓ A PERSONES 
PRESES I A LES SEVES FAMÍLIES 

67 1.082,32 

G-60531100 
Associació Catalana 
d'Integració i 
Desenvolupament Humà 

PROJECTA'T PREPARA'T 67 1.082,32 

G-58066861 
Centre Juvenil d'adolescents 
del Carmel-Formació, 
Promoció, Inserció 

ALHIVE (ALIMENTACIÓ-HIGIENE-
VESTUARI) 

67 1.082,32 

G-61377586 Fundació Privada Adana 
ACTIVITATS PER LA PREVENCIÓ DE 
L'EXCLUSIÓ SOCIAL DE NENS I JOVES 
AMB TDAH 

67 1.082,32 

G-62394556 
Fundació Privada Congrés 
Català de Salut Mental 

PROJECTE D'ASSISTÈNCIA 
PSICOLÒGICA I PROMOCIÓ DE LA 
SALUT MENTAL (SM) A LA VELLESA 

67 1.082,32 

G-60688157 
Associació per a la 
Reeducació i la Reinserció 
social, Lligam 

ACOLLIDA RESIDENCIAL I ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DE DONES SOLES 
I/O AMB MENORS A CÀRREC, QUE ES 
TROBEN EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL O DE GREU RISC D'ARRIBAR-
HI. 

66 1.066,16 

G-61779088 
Fundació Privada Catalana 
Comtal 

TRIA FAMÍLIES 66 1.066,16 

G-61017042 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR FAMÍLIA I 
SOCIETAT 

DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 
TUTELAR AL VALLÈS OCCIDENTAL 

66 1.066,16 

G-62716535 
Fundació Privada Lar per 
Malalta Mentals 

SERVEI TUTELES FUNDACIÓ LAR A LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 

66 1.066,16 

G-64263031 Fundació Privada AFMA 
PROJECTE DE REINSERCIÓ LABORAL 
EN COL·LECTIU EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

66 1.066,16 

F-63280614 Grandalla, SCCL VOLEM SORTIR 66 1.066,16 
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G-64867427 
Associació Grups, 
Aprenentatge i Salut 

ATENCIÓ I SUPORT A LA NOVA 
VULNERABILITAT SOCIAL DE LES 
FAMÍLIES EN EL CONTEXT ACTUAL DE 
CRISI 

66 1.066,16 

G-85362564 
Fundación TRAB.OR - Centre 
Diari Sant Josep 

PROJECTE DE REFORÇ EDUCATIU 66 1.066,16 

G-60739687 
Associació d'Intervenció en 
Drogodependèncias d'Egara 

TALLER SERVIM 66 1.066,16 

F-61380390 INSERCOOP, SCCL 
ACCIONA'T PROGRAMA DE SUPORT A 
FAMÍLIES AFECTADES PER LA CRISI 

66 1.066,16 

F-08954059 Drecera SCCL 
SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 

66 1.066,16 

G-60566460 Fundació Privada Cassià Just
PROGRAMA VELLESA: PER UN 
ENVELLIMENT SALUDABLE I DE 
QUALITAT 

66 1.066,16 

G-60412251 
Associació Discapacitat 
Visual Catalunya: B1+B2+B3 

REHABILITACIÓ I ATENCIÓ 
PSICOSOCIAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT VISUAL 

66 1.066,16 

G-64549504 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
LEXIA 

CIATE ADAPTAT 66 1.066,16 

G-59164996 
Associació Catalana 
"AVECE" de persones amb 
accident vascular cerebral 

PROGRAMA DE SUPORT A LES 
FAMÍLIES AFECTADES PER UN ICTUS 

66 1.066,16 

F-08527293 Cooperativa Estel BOCANADA D'AIRE 66 1.066,16 

G-61460002 Gent solidària 
AJUDA A PERSONES I FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ DE POBRESA I RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

66 1.066,16 

G-63631402 
Fundació Privada infància i la 
família 

ACOLLIMENT FAMILIAR. TU POTS 
CANVIAR LA VIDA D'UN INFANT 

66 1.066,16 

G-64009491 
Xarxa Comunitària de Sant 
Antoni 

ACCIONS COMUNITÀRIES PER A LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 

65 1.050,01 

G-59133520 Lliga Reumatològica Catalana
PROGRAMA D'ATENCIÓ I SUPORT A 
PERSONES AFECTADES PER UNA 
MALALTIA REUMATOLÒGICA. 

65 1.050,01 

G-58904574 
Associació Catalana de 
Traumàtics Cranioencefàlics i 
Dany cerebral de Catalunya 

ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE 
L'AUTONOMIA DE PERSONES 
AFECTADES DE DANY CEREBRAL 
SOBREVINGUT 

65 1.050,01 

V-61340519 
Centre d'intervenció 
psicològica, anàlisis i 
integració social 

SUPORT PSICOSOCIAL A FAMÍLIES EN 
PERILL D'EXCLUSIÓ SOCIAL. SAF 

65 1.050,01 

G-61878831 Fundació Salut i Comunitat 
PROGRAMA PER A LA 
INSERCIÓLABORAL INTEGRAL PER A 
FAMÍLIES (PISIF) 

65 1.050,01 

G-63277784 
Associació Catalana de 
Malalties Neuromusculars 

SUPORT INTEGRAL A LES FAMÍLIES 65 1.050,01 

G-64555204 
FUNDACIÓ SOÑAR 
DESPIERTO 

AMICS PER SEMPRE 65 1.050,01 

G-58388125 
FUNDACIÓ PRO VIDA DE 
CATALUNYA 

ASSISTÈNCIA I AJUT A DONES 
GESTANTS I/O MARES AMB NADONS, 
EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

65 1.050,01 

G-61332284 
Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TRATAMIENTOS DEL VIH (GTT/VIH) 

65 1.050,01 

G-62758321 Associació Exil 

"PROGRAMA DE SUPORT A LA 
MARENTALITAT PER A DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
EL SEUS FILLS/ES" 

65 1.050,01 

G-60427523 
Actuavallès, Actuem contra el 
VIH-Sida 

PIS D'ACOLLIDA ACTUAVALLÉS: 
REINSERCIÓ SOCIAL I LABORAL PER A 
PERSONES SEROPOSITIVES EN 
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

65 1.050,01 
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G-63974380 
Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer del 
Maresme 

GRUPS D'AJUDA MÚTUA PER 
FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER 
DEL MARESME 

65 1.050,01 

G-61695052 
Amics  del Moviment Quart 
Món Catalunya 

ACOMPANYAMENT CONTRA 
L'EXCLUSIÓ DE LES FAMÍLIES 
GALAICOPORTUGUESES A 
BARCELONA 

65 1.050,01 

G-63004162 Fundació Privada ARSIS PROJECTE HUMANITARI-ARSIS 2012- 65 1.050,01 

G-60304862 
Associació Social 
Andròmines 

INTEGR@T 65 1.050,01 

G-58315953 Ateneu Santcugatenc 
ESPAI DE LLEURE (LLEURE SOCIAL 
PER A PERSONES AMB TRASTORN 
MENTAL SERVER) 

65 1.050,01 

G-58377839 
Associació Ajuda Reinserció 
Tox. Alba 

ATENCIÓ FAMILIAR 2012. ESPAI DE 
SUPORT I ASSESSORAMENT PER 
FAMILIARS D'USUARIS AMB 
DROGODEPENDÈNCIES 

65 1.050,01 

G-63194260 
Associació de pares 
disminuïts psíquics del 
Maresme 

EL TREBALL SOCIAL A L'ESCOLA 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL; UNA TASCA 
D'ATENCIÓ, ORIENTACIÓ I 
ASSESSORAMENT ALS PARES I 
MARES D'INFANTS 
PLURIDISCAPACITATS 

65 1.050,01 

G-62572409 Fundació Banc de Recursos PON SOLIDARI 65 1.050,01 

G-79408852 Associació Metges del Món 
CURS DE FORMACIÓ D'AGENTS DE 
SALUT D'VIH PER A PERSONES 
TRANSEXUALS 

65 1.050,01 

G-61183216 
Centre de Promoció Social 
"Francesc Palau" 

CUINEM OPORTUNITATS 65 1.050,01 

G-65064016 
ASSOCIACIÓ PEL QUART 
MÓN 

ESPAI MATERNOINFANTIL 65 1.050,01 

G-61391850 Fundació Carles Blanch ACTIVA'T 65 1.050,01 

G-65158735 
La Carena Centre de 
Formació per a joves 

ACCIONS D'ACOMPANYAMENT A LA 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE JOVES 

65 1.050,01 

G-60965233 
SALUT MENTAL SABADELL. 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS 

"CAPACITACIÓ PERSONAL I SOCIAL DE 
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL" 

65 1.050,01 

G-08774424 
Atenció i Investigació de 
socioaddiccions Pro Juventud

CREACIÓ D'UN PORTAL TEMÀTIC EN 
INTERNET: SOCIOADDICCIONS.COM 

65 1.050,01 

G-58301441 
Associació Juvenil Centro 
Amigos 

CENTRE OBERT I CENTRE DIARI 
CENTRO DE AMIGOS 

65 1.050,01 

G-61959417 Suport Castellar-AFMM- 
PIS SUPERVISAT PER PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 

65 1.050,01 

G-08692410 
Associació Promotora de 
serveis especials i atencions 
terapèutiques 

ACTIVITAT PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I LES FAMÍLIES 

65 1.050,01 

G-62841648 Acció Social Montalegre 
ATENCIÓ PRIMÀRIA I DOMICILIÀRIA A 
FAMÍLIES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

65 1.050,01 

G-60703303 
Fundació Privada del 
Maresme 

PLA DE DESENVOLUPAMENT PER A 
PERSONES ADULTES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DELS 
MUNICIPIS DEL MARESME, 
MITJANÇANT ACTIVITATS 
SOCIOEDUCATIVES. 

65 1.050,01 

G-62299029 
Fundació Artesà per la 
integració sociolaboral 

GRUPS SOCIOEDUCATIUS 65 700 

G-64202187 
Fundació Hospital de Dia de 
Nou Barris 

CENTRE DE DIA PER JOVES NOU 
BARRIS 

65 1.050,01 

G-63509616 
Fundació privada mans a les 
mans 

VOLS UN COP DE MÀ? PROJECTE 
D'ACOMPANYAMENT PER A JOVES EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

65 1.050,01 

G-85979870 Fundació ÁBSIDE 
UN PUNT DE TROBADA A VILAFRANCA; 
TOTS A TAULA. UNA ESTRATÈGIA DE 
COHESIÓ FAMILIAR. 

65 1.050,01 
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G-08869133 Club d'avis Les Saleses 
PROGRAMA PER L'ENVELLIMENT 
ACTIU I AMB QUALITAT DE VIDA 

65 1.050,01 

R-0800311-C 
Càritas Interparroquial de 
Vilafranca. Parròquia Santa 
Maria 

CENTRE D'ACOLLIDA ABRAHAM 65 1.050,01 

G-60764370 
Associació Catalana 
Síndrome X Fràgil 

ATENCIÓ A PERSONES AFECTADES 
PER LA SÍNDROME X FRÁGIL I 
FAMÍLIES 

65 1.050,01 

G-64376239 Associació Equilibri 

PROJECTE EQUILIBRI ADREÇAT A LA 
INCLUSIÓ SOCIAL DE FAMILIARS I 
MALALTS DE PERSONES AFECTADES 
PER MALALTIES MENTALS QUE ES 
TROBEN EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT SOCIAL. 

65 1.050,01 

G-61838280 Associació Wafae 

RECOLZAMENT A L'EDUCACIÓ I LA 
PARTICIPACIÓ SOCIAL DELS INFANTS 
EN FAMÍLIES EN SITUACIONS DE RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

65 1.050,01 

G-08814519 
Associació Catalana d'espina 
bífida i hidrocefàlia 

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I 
FORMACIÓ ONLINE PER A LA 
INCLUSIÓ SOCIOLABORAL DE LES 
PERSONES AMB ESPINA BÍFIDA 

65 1.050,01 

G-61747069 
Associació Casal Claret de 
Vic 

ESCOLA DE LA PAU: INFANTS I 
ADOLESCENTS 

65 1.050,01 

G-62458757 
Grups Associats pel Treball 
Sociocultural 

PROJECTE DONA ACTIVA'T I 
PARTICIPA! 

65 1.050,01 

G-60004314 
Fundació Privada Nostra 
Senyora dels Àngels 

SERVEI DE TUTELA GENT GRAN 65 1.050,01 

G-91018549 
Federación Española de 
Enfermedades Raras(Seu 
Catalunya) 

GRUPS D'AJUDA MÚTUA PER LA 
MILLORA DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL 

65 1.050,01 

G-64980501 
Associació Católica de 
servicios 

PROJECTE ENDAVANT 65 1.050,01 

G-61688560 
Associació Espanyola 
Síndrome de Cornelia de 
Lange 

TALLERS DE DINÀMICA FAMILIAR PER 
A PARES I GERMANS DE NENS I 
NENES AMB LA SÍNDROME DE 
CORNELIA DE LANGE 

65 1.050,01 

G-64344526 Associació Gabella ESCOLA DE CAMBRERS/ES 65 1.050,01 

G-63262323 Fundació Projecte i Vida 
SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA 
FAMÍLIA 

65 1.050,01 

G-63952170 DELTA Gent Activa 
TALLERS DE COMUNICACIÓ PER LA 
GENT GRAN 

65 1.050,01 

G-58422791 
Associació de Veïns Font 
dels Capellans 

FONT SOLIDÀRIA 2012 65 1.050,01 

G-28197564 
Associació Espanyola contra 
el Càncer (ajec). Junta de 
Barcelona 

AJUDA SOCIAL AL MALALT 
ONCOLÒGIC I AL SEU ENTORN 
FAMILIAR 

65 1.050,01 

G-65272098 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
AFECTADOS POR 
ADOPCIONES 
IRREGULARES 

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 
GENÉTICA DE AFECTADOS POR 
ADOPCIONES IRREGULARES 

65 1.050,01 

F-08237562 Cipo, SCCL ARTESANIA PER LA INCLUSIÓ 65 1.050,01 

G-61482253 
Associació de Familiars de 
malalts d'alzheimer i altres 
demències de Gavà 

CENTRE ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES 
DE F.A..G.A 

65 1.050,01 

 
Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració i l’esgotament 
del crèdit tal i com es detalla a la proposta de resolució: 
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G-61884359 Fundació Autònoma Solidària 
PROGRAMA SOCIOEDUCATIU CROMA: IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS EN L'ACCÉS A L'EDUCACIÓ 
D'INFANTS I JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ. 

61 

G-58506981 
Fundació Francesc Ferrer i 
Guàrdia 

PARTICIPACIÓ I REPTES SOCIALS: VINCULACIÓ DE 
L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ACCIÓ COMUNITÀRIA I 
LES XARXES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 

61 

G-63721963 
Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat 

SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER A DONES 
ESTRANGERES VÍCTIMES DE PERSECUCIONS PER 
MOTIUS DE GÈNERE I/O DE GREUS VULNERACIONS 
DELS DRETS HUMANS 

61 

G-60136637 Fundació Privada Auria LLEURE 365 61 

G-64571268 
Associació de Serveis i 
Formació Socio-Educativa 

PROGRAMA DE POTENCIACIÓ D'AUTOESTIMA PER A 
GENT GRAN (PPAG) 

61 

G-60303054 
Recursos d'animació 
intercultural 

PROJECTE "LLIGAMS" 61 

F-17444225 SUARA COOPERATIVA "DEIXA'T CUIDAR: SUPORT A CUIDADORS" 61 

G-58562265 
Federació d'Associació de 
Veïns de Cornellà 

"CORNELLÀ COMPRA SOLIDARI" 61 

Q-5850040-F 
Col·legi d'Educadores i 
Educadors Socials de 
Catalunya 

IN_FORMA'T 61 

G-62659230 Creación Positiva 
INFORMACIÓ I SUPORT EMOCIONAL A DONES I 
HOMES AMB VI DES DE PERSPECTIVA DE GÈNERE 

61 

G-28659308 
Aliança Cristiana de Joves de 
Ymca 

MODEL D'INTERVENCIÓ SOCIO-FAMILIAR YMC 61 

G-65100141 
Associació d'Oci Inclusiu 
Sarau 

TREBALL EN XARXA AMB ENTITATS I AJUNTAMENTS 
PER A LA PROMOCIÓ DE L'INCLUSIÓ SOCIAL 
MITJANÇANT LA SENSIBILITZACIÓ I LA FORMACIÓ 

61 

G-62882766 
Fundació Privada Centre 
d'Higiene Mental Les Corts 

PROJECTE D'ACTIVITATS D'INCLUSIÓ SOCIAL I 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES 
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL (TM) DELS 
DISTRICTES DE LES CORTS I SARRIÀ-SANT GERVASI 
DE BARCELONA 

61 

G-60839693 Ex Aequo 
SOL·LICITAR UN AJUT A  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

61 

G-58250101 
COL·LECTIU DE CULTURA 
POPULAR 

OKUPA'T 61 

F-08670077 Taller ÀURIA, SCCL 
SUPORT INDIVIDUALITZAT DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

61 

G-62484480 Stop Accidentes NO T'ATURIS 61 

G-62511845 
Grup de Recerca i Estudis 
dels Conflictes 

SOM GRANS GRANS-GENT GRAN ACTIVA PER 
L'INCLUSIÓ SOCIAL 

61 

G-61043790 Associació VIH-DA VIHDA ASSOCIACIÓ 61 

G-62292545 
Fundació Humanitària pel 3er 
i 4art món Dr. Trueta 

SERVEI DE REHABILITACIÓ LABORAL 61 

G-62212972 Fund. Privada Ficat Acompanyament jurídic a joves immigrants reclusos 61 

G-63156541 
Genera -Assoc.  Defensa 
Drets Dones 

Eines per l'abordatge de les violències de gènere 61 

F-59128041 Gedi, Gestió i disseny SCCL Fem Català 61 

G-61913471 
Assoc. Dones separades i 
divorciades 

Ajuda integral contra la violència de gènere 61 

G-62734702 Doneslid EXPOSICIÓ ITINERANT: DONES LÍDERS 61 

G-64565021 Associació Barceloní Stich Hc
INSERCIÓ I COHESIÓ SOCIAL MITJANÇANT L'ESPORT. 
HOCKEY HERBA 

60 

G-64685274 Fundació Privada Goel 
MERFI-BOSET. ATENCIÓ EN EL LLEURE A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

60 

F-63776264 Impulsem s.c.c.l. 
"REECUADRE, RAPPORT MODELAJE" DELS JOVES 
VULNERABLES, A TRAVÉS DE TALLERS D'HOSTALERIA 

60 

G-58394800 Fundació Catalunya Caixa 
PREVENCIÓ DE FRACÀS ESCOLAR D'INFANTS EN 
RISC 

59 

G-64544364 Fundació Els Garrofers TOTS A L'AIGUA 58 
G-28838001 Moviment per la Pau XARXA CIUTADANA PER LA PAU I LA INCLUSIÓ 57 
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G-63340483 
Fundació privada pel suport 
social solidari 

CENTRE OBERT 56 

G-61590329 Esplai el sumari de port 
PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR I EDUCATIU EL 
SUBMARÍ 

56 

G-58310376 Associació Salut i Família 
MARES ADOLESCENTS I JOVES. CONSTRUINT 
OPORTUNITATS. 

56 

G-60842689 
Federació de Comerç i 
Serveis de Nou Barris 

TALLER DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DE 
COMERÇ PER A PERSONES  EN RISC D'EXCLUSIÓ . 

55 

G-62485446 

Associació Catalana 
d'Afectats per la Síndrome de 
Fatiga Crònica o 
Encefalomielitis Miàlgica 

SERVEI D'ATENCIÓ PERSONALITZADA ALS MALALTS 
AFECTATS AMB LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA I 
ENCEFALOMIELITIS MIÀLGICA 

55 

G-64451586 
Associació de Pacients 
Dependients a Opiacis 

AUTO-APOYO Y PREVENCIÓN EN PACIENTES 
DEPENDIENTES A OPIACEOS 

54 

G-62877022 
Associació Rural d'atenció a 
les Demències i l'Alzheimer 

FOMENT DE L'INTERCANVI INTERGENERACIONAL 54 

G-58040775 Lluïsos de Gràcia ES BÀSIC ASSOCIAR-SE. VINE A LLUÏSOS 54 

G-58445800 
Llars Infantils de la Casa de 
Sant Josep 

CREIXEM JUNTS: UN PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PER 
L'INFANT I LA FAMÍLIA 

54 

G-65499691 Associació Petis amb llum GRUPS D'AJUDA MÚTUA DE PETITS AMB LLUM 54 
G-65143448 Asoc. Culural SAHA (ALBA) Acogida Mujeres 54 

G-65480907 
Centre de Recursos 
Alternatius i Pedagògics de 
Gràcia 

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS PERSONALS I DE 
COMPETÈNCIES DE LES VÍCTIMES DE GÈNERE VERS 
L'INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL 

53 

G-58698697 
Associació Club d'Esplai La 
Florida 

CENTRE OBERT LA FLORIDA 53 

G-59447201 Stop Sida 
SERVEI D'INFORMACIÓ PER A L'INTEGRACIÓ D'HOMES 
D'ORIGEN LLATINOAMERICÀ QUE TENEN SEXE AMB 
HOMES 

53 

Q-2866001-G 
Creu Roja Espanyola a 
Barcelona 

ITINERARIS FORMATIUS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
EN JOVES 

52 

G-63646947 Fundació Privada Guné TOTS SOM NOSALTRES 52 

G-61910378 
Associació per la Cooperació, 
la inserció social i la 
interculturalitat 

XARXES SISTEMÀTIQUES D'INSERCIÓ LABORAL 51 

G-64813595 Assoc. Hèlia IDEA - Intervenció amb dones per l'empoderament i l'acció 51 
G-60022787 Fundació Privada Escó ESPAI D'ACOLLIDA A LA DONA 50 

G-60906716 
Fundació E.I.R. Centre 
d'Integració i Escola Niu 

ADAPTACIÓ DE LLIBRES I MATERIALS ESCOLARS PER 
FACILITAR LA INCLUSIÓ I ATENDRE LA DIVERSITAT A 
L'AULA 

50 

G-17425224 
Fundació Privada Plataforma 
Educativa 

MOEBIUS. SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL PER A 
PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL A 
BARCELONA 

50 

G-62897392 Fund. Privada Integramenet Multiculturalitat... 50 

G-62490412 
REDVICH(Gestión 
RED2012/Sida) 

DEFENSA DELS DRETS HUMANS I INCLUSIÓ SOCIAL 
DE LES PERSONES AMB VIH/SIDA 

50 

G-65074247 Fundació Selfa Món 
RECUPERANT LA SEVA DIGNITAT, PISOS D'ACOLLIDA 
PER A GENT GRAN EN EXCLUSIÓ SOCIAL (POBRESA) I 
DESEMPARAMENT 

49 

G-08350175 
Associació per a la 
Reeducació Auditiva dels 
Nens Sords de Manresa 

LECTO-ESCRIPTURA I EXPRESSIÓ ORAL A INFANTS I 
ADOLESCENTS AMB TRASTORNS EN LOGOPÈDIA 

49 

G-65665226 Associació Grup Irene ACTUA 49 

G-60171253 
Fundació Pro-disminuits físics 
de Finestrelles 

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS PER PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

48 

G-63369755 
FUNDACIÓ PRIVADA 
JUBERT FIGUERAS 

ALLOTJAMENT PER A FAMÍLIES CUIDADORES 
DESPLAÇADES SENSE RECURSOS 

47 

G-60793742 Associació ACTUIS 

ASSEGURAR UN EMPLEO REMUNERAT I LA 
PRESTACIÓ SER SERVEIS D'AJUSTE PERSONAL QUE 
REQUEREIXEN ELS SEUS TREBALLADORS AMB 
DISCAPACITAT. 

47 

G-65365504 Associació Mares Enllaç MED (MEDIEM, EDUQUEM I DIALOGUEM) 47 

G-08508186 
Federació d'Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona 

ELS MEUS DRETS COM A INFANT 47 
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G-64722655 
Fundació Privada para la 
Promoción de Deportistas 
Adaptados 

PROGRAMA SOCIOSANITARIO Y ESCUELA 
ADAPTADOS 

47 

G-63939599 
La Llum del Nord. Associació 
per la Ciutadania Cooperació 
i entre Pobles 

LLUM AL FUTUR: PROGRAMA INTEGRAL 
D'ORIENTACIÓ I SUPORT EDUCATIU I LABORAL A 
JOVES 

47 

G-60939956 Associació per a Joves Teb 
DINÀMIQUES PARTICIPATIVES VERS ELS DRETS 
HUMANS, 2012 

46 

G-61258935 
Club Esportiu Esbonat i 
Amistat Barcelona 

L'ESPORT ADAPTAT, LLEURE I SALUT: EINES 
D'INCLUSIÓ I RECONEIXEMENT SOCIAL 

45 

G-08917635 Foment Martinenc PETITS SOMRIURES 45 

G-64833080 
Asociación de Alternativas, 
Motivación y 
Acompañamiento 

MÉS ENLLÀ DE L'OCUPACIÓ 45 

G-58500786 Club Muntanyenc Sant Cugat CARA A CARA AMB LA DISCAPACITAT 44 

G-85175602 
Fundació Bes Buddies 
España Mejores Amigos 

VINCLES D'AMISTAT 44 

G-65235996 
Associació d'Educadors  en 
Drets Humans 

BRÚIXOLA D'EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS AMB 
INFANTS DEL CONSELL D'EUROPA PER CONTRIBUIR A 
L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT. 

44 

G-08575441 

Associació de Pares de 
Persones Disminuïdes 
Psíquiques de la Institució 
Mullerat 

SOPORTES Y MATERIALES DESTINADOS A MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS/AS CON 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA GRAVE ESCOLARIZADOS 
EN 47 ESCUELAS ORDINARIAS DE BARCELONA 

43 

G-65008245 
Associació Catalana de 
Dèficits Immunitaris Primaris 

NO ESTIL SOL 43 

G-63231476 
Fundació Privada Bayt al-
Thaqafa 

PROGRAMA D'ATENCIÓ ALS MENORS IMMIGRANTS I 
LES SEVES FAMÍLIES 

43 

G-62957212 Fundació Privada Uszheimer 
III PREMI SOLÉ TURA PER A OBRES AUDIOVISUALS 
SOBRE L'ALZHEIMER I ALTRES PATOLOGIES 
NEURODEGENERATIVES 

42 

G-61003273 
Club de Trasplantats 
Hepàtics de Catalunya 

SUPORT PSICOLÒGIC A PACIENTS EN TRACTAMENT 
DE TRASPLANTATS HEPÀTIC I ELS SEUS FAMILIARS. 

42 

G-64101926 

DID: DINAMITZACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ PER A LA 
IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A COL·LECTIUS 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

42 

G-08748592 
Fundació Privada Hospital 
Residència de la Vila de 
Molià 

PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ESTIMULACIÓ 42 

E-59914994 Escola Lliure El Sol 
FORMACIÓ I GUIA ASSOCIATIVA PER A JOVES EX-
TUTELATS 

42 

G-62343959 
Fundació Privada PRESME 
(Pro Educació i Salut Mental) 

ASSESSORAMENT A PARES I MARES PER A LA 
PREVENCIÓ PRIMÀRIA 

41 

G-08496622 Unió General de Treballadors 
CAPACITACIÓ I ATENCIÓ INTEGRAL DE SITUACIONS 
DE VULNERABILITAT. CIRCUITS PER LA 
OPOTIMITZACIÓ DE RECURSOS 

41 

R-0800885-F Salesians Sant Jordi AULES D'ESTUDI 41 

G-62796297 
Fundació Privada Miguel Gil 
Moreno 

COMO EN CASA 41 

G-62393616 
Fundació Iniciatives 
Solidàries 

CENTRE OBERT GINGKO 40 

G-17679267 
FUNDACIÓ PRIVADA 
GENTIS 

SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A 
INFANTS, JOVES I FAMÍLIES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL A BARCELONA 

40 

G-63549828 
JOSED-Associació d'Ajuda 
Cívica i Assistencial 

INICIATIVA SOLIDÀRIA PRO-FAMÍLIES I PERSONES 
NECESSITADES 

40 

V-62655659 
Comitè Català  per als 
refugiats-Catalunya amb 
ACNUR 

SER REFUGIAT A CATALUNYA 40 

G-62809280 
Federación de Asociaciones 
Americanas en Catalunya 

AVE FÉNIX - ALTERNATIVAS PARA VOLVER A VOLAR 40 
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G-65206427 
Associació per a l'estudi i 
tractament de les dificultats 
d'aprenentatge. 

PROJECTE ESCOLAR QUE ATÉN LES DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE EN ESCOLES AMB ALT ÍNDEX DE 
FRACÀS ESCOLAR 

40 

G-64814643 Fundació Antonio Jiménez 
LLENTISCLE: PROJECTE DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ 
PER A JOVES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

39 

G-62356159 Fundació Privada Main 
APROPAMENT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA I 
PSIQUIÀTRICA PER ADOLESCENTS EN SITUACIÓ 
D'ALT RISC SOCIAL 

39 

G-63239115 Fund. Privada AROA Dona coneix-te 39 

G-64376775 

Agrup. Entitats per a 
l'Acollida de Menors 
Immigrants a Catalunya 
(AMICS) 

Projecte d'inclusió social i laboral: Pis d'Amics 38 

G-08892895 Associació Asteroide B-612 
SERVEI DE SUPORT PSICOTERAPÈUTIC PER A 
INFANTS I JOVES VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT I/O 
ABÚS SEXUAL 

38 

G-61750048 
RAVAL EN ACCIÓ. 
ASSOCIACIÓ 

TERRAL: UNA INICIATIVA DE VOLUNTARIAT AL SERVEI 
DE LA DONA 

38 

G-62627294 
Desos Opció 
Solidària,Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible 

"SI POTS, POTS" 38 

G-58138785 Grup Horitzó del Berguedà 
ADEQUACIÓ AMBIENTAL D'UNA NAU PER CET I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

38 

G-08752735 
Associació  mares i pares 
d'alumnes col·legi Padeia 

RESPIR CAPS DE SETMANA 37 

G-64975584 
Associació la Causa dels 
Nens i Adolescents 

L'ESPAI DE MAR (ESPAI FAMILIAR PER LES FAMÍLIES 
AMB NENS I NENES DE 0 A 4 ANYS) 

36 

G-64656762 
Unió d'Associacions de Veïns 
de Sants-Montjuïc 

CONCURS LITERARI TERRA NEGRE 36 

G-65525768 
Associació Conexus. Atenció, 
formació i investigació 
psicosocial 

INTERVENCIÓ GRUPAL AMB FAMÍLIES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL PER A PROMOURE UNA 
PARENTALITAT POSITIVA 

36 

G-64944291 CAT-ARIF Cohesió social  35 

G-08668733 
Centre de Formació i 
Prevenció 

ESPAI ENTRENAMENT LABORAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT. SANT MIQUEL DE MATA 

34 

G-60493647 
Associació Mitjans de 
Comunicació Local 

INTERCONNEXIÓ ÉS UN PROGRAMA DE RÀDIO 
ADREÇAT PER UN EQUIP DE 3 PSICÒLEGS QUE, 
SETMANALMENTE TRACTEN UN TEMA. 

34 

G-58276072 
Associació Catalana per al 
Parkinson 

SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI PER A 
PERSONES AFECTADES PER LA MALALTIA DE 
PARKINSON 

33 

G-65454944 
Associació pel Foment de la 
Igualtat de Gènere 

SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIOLABORAL PER A 
PERSONES TRANSSEXUALS. 

32 

G-58964420 
Agrupació de mestresses de 
casa de Barcelona i província 

TALLERS I XERRADES DEBAT DE PREVENCIÓ I 
FORMACIÓ PER A DONES GRANS 

32 

G-582647410 
Unió Cívica de Consumidors i 
Mestresses de casa de 
Barcelona i Província 

ACTIVITATS QUE PROMOUEN LA PARTICIPACIÓ 
ACTIVA DE LES DONES GRANS 

32 

G-63172985 
Fundació Privada La Roda, 
d'Accions Culturals i del 
Lleure 

MOSAIC DE COLORS 32 

G-61970620 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
FRONTISSA 

VIU LA TEVA CIUTAT ALFABETITZACIÓ 32 

G-61515565 Aprenem junts ESPAI CREATIU D'APRENENTATGE I CONVIVÈNCIA 31 
B-64061211 Fundació Futur Just El MENJADORS SALUDABLES 31 

G-65737108 
Associació Plataforma 
Autonomia Personal 

PROGRAMA PLATAFORMA AUTONOMIA PERSONAL 
PARA LA VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANT 
ADRIÀ DEL BESÒS 

31 

G-64220478 Interculturalitat i convivència Excursions culturals per la Catalunya Vella 31 

G-61095006 
Associació el Far, Servei 
Social Evangèlic 

CENTRE OBERT MOISÉS, INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA AMB INFANTS I FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

30 
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G-64863277 
Associació Educativa 
Tramuntana 

ESCOLA DE FAMÍLIA TRAMUNTANA 30 

G-64721038 Fundació privada El Xop 
ACTIVITATS D'AJUSTAMENT PERSONAL, MENJADOR 
AL TALLER I A LES SORTIDES LÚDIQUES TRES 
MANERES DIFERENTS DE MENJAR 

30 

G-63282917 
Associació Espanyola de les 
Mucopolisacaridosis i 
síndromes relacionats 

LA VIDA AMB MPS. SUPORT I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
AMB MUCOPOLISACARIDOSIS I SÍNDROMES 
RELACIONADES 

30 

R-5800292-D Parròquia Sagrat Cor CENTRE DIARI SAGRAT COR 30 

G-61384038 
Associació de Ajuda Social 
Mana 

CASA DE ACOGIDA BETANIA 30 

G-65748493 Impulsant Integració de dones 30 

G-61095220 
Associació de trasplantats 
cardíacs CORS NOUS 

SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ A LES PERSONES 
TRASPLANTADES DE COR O EN PROCÉS DE REBRE 
UN TRASPLANTAMENT. 

29 

G-655437162 
Associació per la joventut i 
projectes per la infància 

MILLORA PLUUS 28 

G-61352027 ESCIBNA Impuls emprenedoria femenina... 28 

G-63855589 Fundació Privada Ager 
PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ÈXIT ESCOLAR A 
CATALUNYA 

28 

G-64690142 

Fundació "Ciutat i Valors", 
fundació privada de serveis i 
iniciatives socials de la ciutat 
de BCN 

CREAR ART, CREAR OCUPACIÓ: PRE-TALLER PER A 
JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

28 

R-5800102-E 
Servei d'habitatge social. 
Càrites Parròquia St. Joan 
Baptista 

L'HABITATGE, NA NECESSITAT SOCIAL 27 

G-62684410 Associació Nodema Kafo 
ASSESSORAMENT LABORAL DE PERSONES 
VULNERABLES 

27 

G-58876699 Fundació Pro-Penedès SERVEI PRODOMICILI 26 

G-60554425 Club Esportiu Horitzó 1994 
LA HIDROTERÀPIA COM A MITJÀ DE MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB 
MALALTIES NEUROMUSCULARS 

26 

G-60526068 
Associació Catalana de la 
Síndrome de RETT 

PROGRAMA D'INTERVENCIÓNS ADREÇADES A LES 
NENES AMB LA SÍNDROME DE RETT 

25 

G-08909608 
Fundació Privada Gaspar de 
Portolà 

AMPLIACIÓ DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE 
LA FUNDACIÓ PORTOLA 

25 

G-62014220 
Associació de Familiars i 
Afectats per patologies del 
creixement 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AFECTATS DE 
PATOLOGIES DEL CREIXEMENT 

24 

F-58700188 Tallers Guinardó VIU L'ESPORT 23 
G-64007313 Associació CO Les Corts 1+1=3 23 

G-64647381 Fundació Privada Anima 
SUPORT PSICOSOCIAL A NENS AMB MALALTIES 
CRÒNIQUES I/O TERMINALS 

22 

G-62149141 
Associació per a la Millora de 
la Integració i Cooperació 
Social 

INTEGRACIÓ SOCIAL DES DEL LLEURE 22 

G-08691404 
Associació de Persones 
Sordes de Sabadell 

INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES 21 

G-64821302 Fundació Privada Atendis JO TAMBÉ VULL PARTICIPAR 21 

G-60097110 
Fundació Privada Pro 
Minusvàlids Castell de 
Subirats 

PROGRAMA D'INCLUSIÓ I PARTICIPACIÓ EN LA 
COMUNITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I/O FÍSICA 

21 

G-63728380 
Fundació Friends-Fundació 
Privada 

EDUCA-FRIENS 21 

G-08860850 
Associació Gam-Centre 
Social 

FOMENT DE L'ESPORT DE BASE PER A JOVES AMB 
DISCAPACITAT FÍSICA 

21 

G-08561912 
 Associació Casa Social del 
Sord de Manresa i 
Comarques 

"INCOM" SERVEI D'INTÈRPRETS DE LSC (LLENGUA DE 
SIGNES CATALANA) PER A PERSONES SORDES, EN 
ÀMBIT INTERCOMARCAL. 

21 

G-08571705 
Associació coordinadora per 
a la ancianitat 

JOCS FLORALS PER A LA GENT GRAN: "PREMI 
ENGLANTINA" 

20 

F-08505323 Taller el Xop S.C.C.L. 
ACTIVITATS INTEGRADORES DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS 

20 
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G-60168853 
Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya 

MON MALALTIA MENTAL. ASSESSORAMENT A 
FAMÍLIES I PROFESSIONALS 

20 

G-58440934 
Institució Neuro Psico 
Pedagògica GURU 

COLÒNIES D'ESTIU A LA RESIDÈNCIA GURU 
VALLDOREIX 

20 

G-08638900 Associació Rusc i Avets TANDEM 20 

R-5800645-C 
Hospital de Sant Joan de Déu 
de Barcelona 

ESPAI D'ASSOCIACIONS. HOSPITAL SANT JOAN DE 
DÉU 

20 

G-59335166 
ASSOCIACIÓ CÍVIC. 
INICIATIVES SOCIALS I 
OCUPACIÓ 

CARRUSEL DE JOGUINES 20 

G-58864679 
Associació de Paraplègics i 
Grans Minusvàlids de 
Catalunya 

PEDALEM? 20 

G-08845620 
Associació de Pares 
Grupdem 

ESPAI D'OCI DEL GRUP GRUPDEM 20 

V-62858279 
Coordinadora d'Entitats Pro 
Persones amb Discapacitat 
Les Corts 

PERQUÈ LA FORMACIÓ ENS IMPORTA 19 

G-64378839 
Fundació GAEM (Grup 
d'Afectats d'Esclerosi 
Múltiple) 

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I 
INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE A BARCELONA 

19 

G-63109334 
Associació Alquimistes 
Teatre 

ACTIVIDAD TEATRAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FUNCIONAL 

18 

R-0800035-H 
Ordre Hospitalària de Sant 
Joan de Déu 

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ AMICS DE DONAR-
HO TOT. 

18 

G-63611917 
Agrupació d'entitats per al 
desenvolupament del poble 
gitano dels Països Catalans 

TEMPS DE LLEURE 15 

G-65527582 
Associació para la Mejora 
Vital 

APRENENTATGE EMOCIONAL I HABILITATS SOCIALS 
EN NENS I ADOLESCENTS 

14 

G-6058463-B 
Associació Xarxa d'Intercanvi 
de Coneixements 

JORNADES DE CONVIVÈNCIA I ACTIVITATS 
MULTICULTURALS 

12 

G-65486334 
Associació sociocultural y 
sanitària 

ENVIO DE MEDICAMENTOS:AYUDA SANITARIA PARA 
MUJERES Y NIÑOS 

12 

 
Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no 
complir amb els requisits de la convocatòria: 
 

CIF Entitat Nom Projecte Motiu 

R-2500401-A 
Caritas Diocesana 
de Solsona 

PROJECTE FORMATIU PER A LA 
INTEGRACIÓ  SOCIAL DE LES PERSONES 

No s'ajusta a la Base 3 - No 
tenir seu ni delegació 
permanent a la província de 
Barcelona 

G-17925215 
Fundació Privada 
Resilis 

ACTIVITATS DE LLEURE INCLUSIU AMB 
MENORS EN RISC SOCIAL RESIDENTS AL 
CRAE  L'ESPURNA DE RUBÍ 

No s'ajusta a la Base 3 - No 
tenir seu ni delegació 
permanent a la província de 
Barcelona 

G-08668733 
Centre de 
Formació i 
Prevenció 

CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE 
SOLDADOR PER A JOVES 

No s'ajusta a la Base 4 – 
Presentar més d’un projecte a 
la mateixa convocatòria 

G-64344526 Associació Gabella CENTRE OBERT COMPARTIR 
No s'ajusta a la Base 4 – 
Presentar més d’un projecte a 
la mateixa convocatòria 

G-59898502 

Federació 
d'Associacions 
Gitanes de 
Catalunya 

CAMINS EN XARXA: ESPAI DE 
CAPACITACIÓ PER L'EXERCICI DE LA 
CIUTADANIA PER A DONES GITANES EN 
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ I DE PROMOCIÓ 
D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A LA 
SEVA INSERCIÓ SOCIO-LABORAL 

No s'ajusta a la Base 4 – 
Presentar més d’un projecte a 
la mateixa convocatòria 

G-60729084 
Assistència i Gestió 
Integral, FP 

ISAD, ATENCIÓ, PREVENCIÓ I 
RECUPERACIÓ DONES VÍCTIMES DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

No s'ajusta a la Base 4 – 
Presentar més d’un projecte a 
la mateixa convocatòria 
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CIF Entitat Nom Projecte Motiu 

G-60017464 
Fundació Privada 
Amics de la Gent 
Gran 

UN IMPULS A LA LLUITA CONTRA LA 
SOLETAT DE LES PERSONES GRANS 

El projecte no s'ajusta a 
l’apartat 2 de la convocatòria – 
Es tracta d’un congrés, 
jornada, publicació, estudi o 
investigació 

G-65247553 
Associació Juvenil 
Nouscatalans 
Joves 

II CONGRÉS NACIONAL DE 
NOUSCATALANS JOVES PER A L'ENCAIX A 
CATALUNYA 

El projecte no s'ajusta a 
l’apartat 2 de la convocatòria – 
Es tracta d’un congrés, 
jornada, publicació, estudi o 
investigació 

G-64660699 
COL·LECTIU 
MOSSÈN JOSEP 
ROVIERA TENAS 

AJUT A LES FAMÍLIES AMB RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 2012 

Presentada fora de termini 

G-60587375 
Associació Familiar 
Barcelona 

SEXUALIDAD, RESPETO Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Presentada fora de termini 

G-62776570 
Associació Cultural 
Mediterrània de 
l'Hospitalet 

ACCIÓ SOCIOLABORAL CAN VIDALET Presentada fora de termini 

G-63325666 
Associació de 
discapacitats de 
Barberà del Vallès 

PROJECTE ASSOCIATIU Presentada fora de termini 

G-58176363 
Associació Pro 
Disminuïts Psíquics 
del Berguedà 

INCORPORA'T AL MERCAT LABORAL Presentada fora de termini 

G-59890178 
Esportistes 
Solidaris 

EXERCICI FÍSIC, ESPORT I EDUCACIÓ, PER 
A MENORS RESIDENTS EN CENTRES 
TUTELATS. 

Presentada fora de termini 

G-64386048 

ÊTHOS - 
Associació per a la 
prevenció i 
rehabilitació 
integral de les 
dependències 

PROGRAMA SORTIDA (DE REHABILITACIÓ 
INTEGRAL I REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL) 

Presentada fora de termini 

G-61291894 
Associació 
Solidança 

FOMENT DE LA INSERCIÓ SÒCIOLABORAL 
DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT SUD A 
TRAVÉS D'ITINERARIS INDIVIDUALITZATS 

Presentada fora de termini 

G-64104482 
Associació Imago 
Barcelona 

DIASPORETA VAPORETA Presentada fora de termini 

 
Quart.-  La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, caldrà 
acceptació expressa per part de l’entitat beneficiària. 
 
Cinquè.- 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 2012 i la subvenció no 
serà abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el 
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2013 la justificació de l’activitat 
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 17 de les bases reguladores. 

 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/sbenestar/subvencions_en 
titats 2012 i revestirà la forma de: 
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Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS.  
 

Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: Número de beneficiaris i/o famílies ateses; Nombre de municipis 
beneficiaris del projecte; Altra informació quantitativa d’impacte. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada.  
 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas 
que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i 
compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis 
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la 
base 17. 
 
Atès la finalitat i l’objecte de la present convocatòria, que té la voluntat d’atendre amb 
caràcter d’urgència les necessitats de la població derivades dels efectes de la crisis 
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econòmica, i considerant la dificultat de les entitats beneficiàries per al finançament 
anticipat de les seves activitats, en cas d’haver-ho sol·licitat, s’atorgarà una bestreta 
del 50% de la subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de 
l’activitat. 
 
En el cas que no s’hagi optat pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar 
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de 
l’activitat realitzada. 
 
Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la 
base 15 de les bases reguladores. 
 
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. Comunicar qualsevol modificació rellevant en els projectes i activitats 

(programació, temporalitat, tipologia d’usuaris, etc.) per tal que sigui validada per 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
3. Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per 

l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
4. Fer esment de la subvenció de la Diputació de Barcelona en tota la documentació i 

publicitat generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, 
fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a 
conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que 
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió 
del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el manual d’estil de la 
Diputació de Barcelona  http://www.diba.cat/comunicacio/logotips/default.asp). 

 
5. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
6. 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. 

 
7. 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 

 
8. 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. 
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Sisè.- Notificar l’acord a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini 
màxim de deu dies a comptar des de l’aprovació de la resolució. 
 
Setè.- Aplicar la despesa total d’un milió cent mil (1.100.000) €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/231A2/489.00 del vigent pressupost de la Corporació. 
 
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la resolució de la convocatòria, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 del Reglament  d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la 
“Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Area d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, any 2012”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com 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. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOP núm.13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009. 
 
Vist que, en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de 
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 17 de 
maig de 2012, va aprovar les Bases reguladores en règim de concurrència competitiva 
per a proposar la concessió de subvencions en l’Àmbit de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, i la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre, per a l’any 2012. 
 
Vista la Base 10, en relació amb l’apartat 6 de la Convocatòria, de conformitat amb els 
quals la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan 
col·legiat constituït i composat tal com allà mateix s’indica.  
 

Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta que s’adjunta com Annex al present dictamen. 
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Vista la Refosa 1/2012, apartat 3.3 e), sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,  publicada al BOPB de data 6 
de juny de 2012. 
 

Per tot això, atesos els motius exposats, i en ús de les atribucions que té conferides, la 
Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, eleva 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la següent relació de subvencions en el marc de la Convocatòria per 
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2012, publicada al 
BOPB del dia 21/05/2012, en base a la proposta de concessió de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte, i reunit en sessió del dia 05/07/2012, l’acta del qual s’adjunta com 
Annex a aquest Dictamen: 
 

CIF Entitat Projecte Punts 
Total 

Subvenció 

G-65359812 
Plataforma d'entitats per a 
l'inclusió dels joves PEI 
Jove 

IMPULS JOVE 94 10.650,64

G-62728183 Fundació Privada Ared SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 92 10.424,03
G-59546556 Fundació Privada Trinijove JOVES AMB ITINERARI 92 10.424,03

F-64206642 
Tamaia viure sense 
violència , SCCL 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA AL LLARG DEL 
CICLE VITAL DE LES DONES 

92 10.424,03

G-58670753 Associació Diomira 
SUPORT A LA TASCA DELS AGENTS DE 
JOVENTUT AL TERRITORI 

91 10.310,73

G-58777889 Fundació Joan XXIII 

PCPA - PROGRAMA DE CALIFICACIÓN 
PROFESSIONAL PARA AUXILIAR EN 
ACTIVIDADES DE OFICINA Y EN SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS GENERALES 

91 10.310,73

G-64571268 
ARA - Associació de 
serveis i formació 
socioeducativa 

ARA ACTIVA'T 90 10.197,42

G-08974917 Associació Tapís 

AKTUA - PROJECTE D'ITINERARIS 
INTEGRATS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
AMB BECA SALARI PER JOVES EN SITUACIÓ 
DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIOLABORAL 

90 10.197,42

F-59197996 Femarec, SCCL 
SERVEI D'ANÀLISI DE L'OCUPABILITAT I 
L'ATENCIÓ SOCIAL PER A JOVES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL (SAO) 

89 10.084,12

G-63724405 Associació SAÓ-Prat CENTRE SOCIOEDUCATIU DIÜRN 88 9.970,82

G-64913817 Fundació Privada Vincle 
JOVES I INCLUSIÓ SOCIAL. PARELLES 
LINGÜÍSTIQUES JUVENILS 

86 9.744,21

G-08877649 Centre d'Estudis de l'Esplai 
CUINANT OPORTUNITATS. PROCESSOS 
D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL PER A 
JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

85 9.630,90

G-62267497 Associació ACORD 
SERVEI DE DIVERSITAT SEXUAL EN EL MARC 
DE LES INSTITUCIONS MUNICIPALS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 

85 9.600

G-62773221 
Acció Escolta de 
Catalunya 

L'AGRUPAMENT ESCOLTA COM A EINA 
D'INCLUSIÓ SOCIAL DEL COL·LECTIU 
IMMIGRANT 

84 6.000

G-58037342 
Consell de Joves de 
Sabadell 

CJS JOVENTUT AMB VALORS 84 1.947,88

G-64251192 
Fundació Privada Servei 
Solidari per la Inclusió 
Social 

EINES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL: ITINERARI 
INTEGRAL D'ACCIONS D'INFORMACIÓ, 
ASSESSORAMENT I FORMACIÓ PER A 
PERSONES MIGRADES. 

84 8.383



 

 168/181 

CIF Entitat Projecte Punts 
Total 

Subvenció 

G-63832786 
Fundació Privada 
Ciutadania Multicultural 

DIÀLEGS MIGRANTS 83 8.283,20

G-64157027 Fundació Privada Claperós APOSTEM PER TU 83 8.283,20

G-61884359 
Fundació Autònoma 
Solidària 

VOLUNTARIAT UNIVERSITARI EN L'ÀMBIT DE 
JUSTÍCIA: EL COMPROMÍS AMB ELS JOVES 
PRIVATS DE LLIBERTAT 

83 6.130

G-58958323 SOS Racisme - Catalunya 
PONTS TERRITORIALS: POTENCIANT LA 
XARXA SOCIAL PER LA CONVIVÈNCIA I LA 
COHESIÓ 

82 8.183,40

G-08983199 Escoltes Catalans PLA DE QUALITAT D'ESCOLTES CATALANS 82 8.183,40

G-61197653 
Federació Catalana de 
l'Esplai 

TALLERS PER A TOTES I TOTS! 82 5.163,50

G-60417631 
Assoc. Plataforma per la 
Llengua  -  Col·lectiu 
l'Esbarzer 

LA LLENGUA COM A EINA D'INCLUSIÓ 
SOCIAL I DE CIUTADANIA 

81 8.083,61

G-08914475 
Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i 
Balears 

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTERCULTURAL 
SOBRE DRETS SEXUALS, LA SALUT SEXUAL I 
LA SALUT REPRODUCTIVA EN LA POBLACIÓ 
JOVE I ADOLESCENT 

81 4.375

G-61012514 
Associació serveis 
educatius recursos de 
l'Esplai - Serveis d'Esplai 

ÈXIT ESCOLAR: EL LLEURE PER A LA 
INCLUSIÓ D'INFANTS I JOVES 

80 7.983,81

G-61676229 
Associació ciutadana 
Ravalnet 

TEIXIM LA DIVERSITAT 2012 79 5.596,04

G-79362497 
Fundació SAVE THE 
CHILDREN - Delegació a 
Catalunya 

PER L'EXERCICI DELS DRETS, 
ASSOCIACIONISME JUVENIL 

79 5.596,04

G-08828998 
Casal dels Infants per a 
l'acció social als barris 

"XARXA D'ACCÉS AL TREBALL: AUTONOMIA, 
FORMACIÓ I OCUPABILITAT  PER A 
COL·LECTIUS JOVES DE LA MINA" 

79 5.596,04

G-79408852 Metges del Món 
FORMACIÓ D'AGENTS DE SALUT PER A LA 
COMUNITAT SUBSAHARIANA 

79 5.596,04

G-62860796 
Tot Raval Fundació 
Privada 

FESTIVAL DEL CULTURA RAVAL(S) 79 5.596,04

G-63220008 
Atlàntida Professionals per 
la interculturalitat 

PROJECTE INTERPROFESSIONS 79 5.596,04

G-59335166 
Associació CIVIC. 
Iniciatives Socials i 
Ocupació 

ESSER DONA 79 5.596,04

G-60104528 
Federació de dones de 
Catalunya per a la igualtat 

PROGRAMA D'ACOLLIMENT PSICOLÒGIC 79 3.000

G-63424519 Fundació Privada Germina 
VITAE: ACOMPANYAMENT FORMATIU I 
SOCIOLABORAL A JOVES 

79 5.596,04

G-61779088 
Fundació Privada Catalana 
Comtal 

PUNT D'INFORMACIÓ SOCIOLABORAL TRIA 79 5.596,04

G-81436099 Fundació ADSIS OBRINT OPORTUNITATS PER ALS JOVES 79 5.596,04

G-63627418 
Plataforma Unitària contra 
Violències de Gènere  

TRENQUEM EL SILENCI A LES AMPA I ALS 
CENTRES EDUCATIUS I DE LLEURE 

79 5.596,04

F-08310013 
Cooperativa Promotora de 
Mitjans Audiovisuals 
(DRAC MÀGIC) 

XX MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE 
DONES DE BARCELONA 

79 5.596,04

Q-2866001-G 
Creu Roja Espanyola a 
Barcelona 

ITINERARIS FORMATIUS PEL FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ EN JOVES 

79 5.596,04

G-63152185 

Associació de federacions i 
associacions 
d'empresàries del 
Mediterrani 

PROMOCIÓ DE L'APODERAMENT I DEL 
LIDERATGE DE LES DONES PER MITJÀ DE LA 
SENSIBILITZACIÓ DIRECTA A EMPRESES I 
ORGANITZACIONS EMPRESARIALS 

78 5.525,21

G-60149267 
Centre d'informació i 
serveis a l'estudiant de 
Catalunya 

SERVEI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I 
ASSESSORAMENT JUVENIL EN MATÈRIA DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

78 5.525,21

G-65436743 Associació Coeducació 
UN MODEL D'INTERVENCIÓ PER A LA 
TRANSVERSALITZACIÓ DE LA COEDUCACIÓ 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA 

78 5.525,21
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G-60652658 
Associació de Casals i 
Grups de Joves de 
Catalunya 

SUPORT, ASSESSORAMENT I XARXA DE LA 
JOVENTUT ASSOCIADA DELS CASALS 

77 5.454,37

G-60534740 
Associació Sociocultural 
IBN BATUTA 

PROJECTE INTEGRAL D'ASCIB:  ACOLLIDA, 
ACOMPANYAMENT, PARTICIPACIÓ I 
INTEGRACIÓ 

77 5.454,37

G-60303054 
Recursos d'animació 
intercultural 

PROJECTE "EFICMUS" 76 5.383,54

G-65334930 Fundació PAIDEIA 
ESCOLLIM ACTIVITATS D'OCI. ÉS EL NOSTRE 
DRET! 

76 5.383,54

G-08855827 
Moviment Educatiu del 
Maresme 

PROJECTE:   MOU-TE! 74 5.000,45

G-62458757 
Associació GATS-Grups 
Associats pel Treball 
Sociocultural 

PROGRAMA: SANT COSME CONVIU! 
DESENVOLUPAMENT CULTURAL I 
COMUNITARI AL BARRI DE SANT COSME 

74 5.000,45

G-63508410 
Associació Candela per a 
la investigació i acció 
comunitària 

PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA A TRAVÉS D'ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ 

74 5.000,45

G-64404213 
Surt, Fundació de Dones, 
Fundació Privada 

ENS TROBEM AL BARRI: PROJECTE DE 
PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I LA 
COHESIÓ SOCIAL ALS BARRIS 

74 5.000,45

G-61266649 Dones amb Empenta 
LA SALUT DE LES DONES: DIVERSITATS I 
REALITATS 

74 5.000,45

R-0800885-F Salesians Sant Jordi 
PROJECTE D'INSERCIÓ SÒCIOLABORAL. 
APRÈN I TREBALLA 

74 5.000,45

G-62202338 Associació Artescena EL CONGOST FA TEATRE 74 1.625

G-59894170 

FIDES. Fundació per la 
Investigació i el 
Desenvolupament 
Econòmic i Social 

SERVEI DE SUPORT A LES COMUNITATS DE 
VEÏNS I VEÏNES DE BADALONA I DE 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

74 5.000,45

G-58038696 
Centre d'Esplai infantil i 
juvenil MOWGLI 

L'APRENENTATGE ENTRE IGUALS I ELS 
GRUPS D'INTERESSOS COMUNS. PROJECTE 
PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I LA 
INTERACCIÓ ENTRE ELS JOVES 
NOUVINGUTS I AUTÒCTONS I PER AL 
FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

73 4.932,88

G-63228720 
Entitats catalanes d'acció 
social 

APODERANT DONES PER ENFORTIR EL 
TERCER SECTOR SOCIAL A CATALUNYA 

73 4.932,88

G-62607163 

Associació Promotora 
Centre de Cultura de 
Dones Francesca 
Bonnemaison 

PROJECTE BONNE 73 4.932,88

G-63103006 
Fundació Privada Migra 
Studium 

ESPAI D'ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA I DE 
FORMACIÓ LABORAL 

72 4.865,30

G-63919716 
Asociación Músicos por la 
Paz y la Integración 

VEUS I MÚSICA PER A LA INTEGRACIÓ 72 4.865,30

G-62343959 Fundació Presme 
ACOMPANYAMENT I TUTORITZACIÓ 
D'ADOLESCENTS REAGRUPATS FAMILIARS 
ACABATS D'ARRIBAR. 

72 4.865,30

G-61679049 
Fundació Escola Josep 
Carol 

CASCJOVE 72 4.865,30

G-43884444 Dones en xarxa DONES EN XARXA, DONES CIUTADANES 72 4.865,30
G-61097952 Fundació Cecot Formació DIRECTIVES 72 4.865,30
G-08773517 Esplais Catalans TRIA I VIU L'ESPLAI 72 4.865,30

G-28838001 
Moviment per la Pau 
MPDL 

PROGRAMA DE RESPOSTA A LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

71 4.797,73

G-65813396 Col·lectiu Punt 6 
FEM BARRIS DES DE LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE 

71 4.797,73

G-65098709 
Homes Igualitaris - AHIGE 
Catalunya 

VEUS ENTRELLAÇADES. MASCULINITATS I 
IMMIGRACIÓ 

70 4.730,16

R-0800521-G Càritas Diocesana de Vic  ATENINSER 70 4.730,16

R-0800314-G 
Càritas Diocesana de 
Barcelona 

ACOLLIDA 70 4.730,16
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G-62494026 Fundació Social del Raval 
EL RACÓ DE LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I 
JOVENTUT 

70 4.730,16

G-63422224 
Fundació Babel Punt de 
Trobada 

PROJECTE PUENTES 69 2.441,03

G-60939956 
Associació per a Joves 
Teb 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES VERS ELS 
DRETS HUMANS 2012 

69 2.441,03

G-08970493 
Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya 

PLA DE TREBALL AJEC - 2012 69 2.441,03

G-60499571 Col·lectiu Maloka Colombia 

PROJECTE: MUJERES PA' LANTE.   V FASE.  
EMPODERAMENT DE LES DONES 
LLATINOAMERICANES PER A LA SEVA 
INSERCIÓ I PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA 
SOCIETAT CATALANA. 

69 2.441,03

G-58463977 
Federació d'associacions 
veïnals del Baix Llobregat 

PROGRAMA DEL MOVIMENT VEÏNAL EN 
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
6A. EDICIÓ 

69 2.441,03

G-58237512 
Asociación para la 
Cooperación con el Sur, 
Las Segovias 

FORMACIÓ PER AVANÇAR EN L'ERADICACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AMB UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL 

69 2.441,03

V-64454309 
Plataforma d'Entitats de 
Roquetes 

TASTET D'OFICIS 69 2.441,03

F-64229230 LaFundició, sccl CIUTADANIA COOPERATIVA 69 2.441,03

G-62809280 
Federación de 
Asociaciones Americanas 
en Catalunya 

CONSULTORIO JURÍDICO SIN FRONTERAS 69 2.441,03

G-65571861 Institut Quotidiana IQ 
BARÒMETRE ON-LINE SOBRE IGUALTAT DE 
GÈNERE 

69 2.441,03

G-58410846 
El Safareig, Grup de dones 
feministes de Cerdanyola 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES DONES DE 
MAJOR VULNERABILITAT SOCIAL: 
SENSIBILITZACIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ 

69 2.441,03

G-59112219 Associació Dones Juristes 

PROJECTE D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A 
DONES EN SITUACIÓ DE MALTRACTAMENTS, 
VIOLÈNCIA MASCLISTA O VIOLÈNCIA 
FAMILIAR 

69 2.441,03

G-60098241 
Associació de dones 
periodistes de Catalunya 

TALLERS DE PERIODISME CRÍTIC I SOCIAL 69 2.441,03

G-61852638 
Associació Cultura Viva 
Santobiana 

ALFABETITZACIÓ AL COL·LECTIU IMMIGRANT 69 700

G-63773410 
Col·lectiu Lilith, Associació 
de Dones Contra la 
Violència de Gènere 

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INDIVIDUAL I 
GRUPAL PER A DONES QUE HAN PATIT O 
PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA 

69 2.441,03

G-60662293 
Centre d'Acolliment per a 
Estrangers 

CENTRE D'ACOLLIMENT PER A ESTRANGERS 69 1.620,47

G-60799418 
Associació Dinamitzadora 
de la Xarxa Feminista 

XARXA FEMINISTA:ENFORTIT EL MOVIMENT 
DE DONES I EL TREBALL EN XARXA 

69 2.441,03

G-59055525 
Coordinadora d'Entitats del 
Poble Sec 

PLA D'ACOLLIDA POBLE SEC PER A TOTHOM 69 2.441,03

F-08954059 Drecera, sccl 
ASSESSORAMENT  LABORAL PER A 
PERSONES IMMIGRADES AMB DIFICULTATS 
LINGÜÍSTIQUES BÀSIQUES 

69 2.441,03

G-58505280 Ca La Dona 
CA LA DONA: UN ESPAI DE RELACIÓ 
POLÍTICA FEMINISTA 

69 2.441,03

G-58269119 
Hosteleria i turisme del 
Berguedà 

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN HOSTELERIA 
PER A PERSONES JOVES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

69 2.055,50

G-65525768 
Associació Conexus. 
Atenció, Formació i 
investigació psicosocials 

PROGRAMA D'ATENCIÓ INTEGRAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

69 2.441,03

G-65437162 
Associació per la Joventut i 
Projectes per la Infància 

TASTA OFICIS 69 2.441,03

G-62397476 
Associació Cedre per la 
Promoció Social 

PROJECTE DE VOLUNTARIAT DE PRESONS. 
CONSTA DE DOS PROGRAMES:   A) VISITA AL 
CENTRE PENITENCIARI DE JOVES (QUATRE 
CAMINS).   B) "RESPIRAFONS" 

69 1.000
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G-63721963 
Associació Comissió 
Catalana d'Ajuda al 
Refugiat 

SERVEI D'ASSESSORAMENT, 
ACOMPANYAMENT I MEDIACIÓ A PERSONES 
REFUGIADES I IMMIGRANTS A CATALUNYA 

69 2.441,03

G-59602805 
Federació de Dones per a 
la Igualtat del Baix 
Llobregat 

"LIDERATGE SOCIAL, EMPENTA DE LES 
DONES". TALLERS DE FORMACIÓ 

69 2.441,03

G-64567712 
Federación de Entidades 
Bolivianas en Catalunya 

INTEGRANDO "CASAL BOLIVIANO FEDEBOL 
2012" 

69 2.441,03

G-63872014 
Coordinadores de les 
Associacions Senegaleses 
de Catalunya 

TRANSAFRICÀ 69 2.441,03

G-62379417 
Associació social 
Romanesa -Catalana 
ASOCROM 

PROGRAMA TRANSVERSAL PER PROMOURE 
LA CONVIVÈNCIA I LA INTERACCIÓ 

69 2.441,03

G-59071597 
Asociación Amigos del 
Uruguay 

EXPO SO, LA MIRADA DE LOS CEIBALITOS 
(PLAN CEIBAL) 

69 750

V-63712202 
Federación de Entidades 
Latinoamericanas de 
Catalunya 

CASAL LLATINOAMERICÀ DE CATALUNYA 69 2.441,03

V-64865934 
Federació d'Entitats 
Culturals Catalanes 
d'Origen Marroquí 

LA IMPLICACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LES 
COMUNITATS ÀRABS 

69 2.441,03

G-64521214 
Federación de Entidades 
Ecuatorianas de Catalunya 

FORMACIÓ PER EQUATORIANS A 
CATALUNYA 

69 2.441,03

G-58265323 Grupo Unión  AULA D'ESTUDI I REFORÇ EDUCATIU 69 2.441,03

G-58311564 
Club Infantil i Juvenil 
Sanfeliu - de Sant Ildefons 

MILLOREM L'ÈXIT ESCOLAR 69 2.441,03

G-62219738 
Associació Sociocultural 
La Formiga 

ESCOLA DE LLENGUA PER A PERSONES 
NOUVINGUDES 

68 2.405,65

G-84514157 
Asociación de Mujeres 
Itakas 

DONES TEIXINT XARXA: SALUT PSICOSOCIAL 
EN DONES DE CENTRES PENITENCIARIS 

68 2.380

G-59978932 

Fundació Privada Mercè 
Fontanilles de manejament 
de serveis i iniciatives 
socials 

SERVEI DE PIS ASSISTIT PER A JOVES 
IMMIGRANTS I DEL TERRITORI, TUTELATS EN 
ARRIBAR A LA MAJORIA D'EDAT, AMB 
SERVEIS D'ATENCIÓ INTEGRAL 

68 2.405,65

G-61747069 
Associació Casal Claret de 
Vic 

ESCOLA DE PAU - DONES: TALLERS 
D'APRENENTATGE, CAPACITACIÓ I 
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL. 

68 2.405,65

G-58312489 
Associació de Persones 
Participants Àgora 

ACOLLIDA, PARTICIPACIÓ I FORMACIÓ COM 
EINES PER GARANTIR L'ARRELAMENT DE 
LES PERSONES NOUVINGUDES 

68 2.405,65

G-63473441 
Associació UNESCO Sant 
Adrià 

LLENGUA I PAÍS 68 1.615

G-65697161 
Asoc. Alternativas 
Europeas Barcelona en 
Constitución 

GYPSY THINK 67 1.218,38

G-78339587 Unió Romaní ME SEM TÚSA (SOC AMB TU) 67 1.218,38

G-83117374 
Fundación Secretariado 
Gitano 

EL MODEL DE COMPETÈNCIES COM A 
GARANTIA PER A LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS EN L'ACCÉS A 
L'OCUPACIÓ DE LA POBLACIÓ GITANA 

67 1.218,38

G-59727784 
Associació de Mares i 
Pares Camí del Cros 

TROBADES A LES 3 ! 67 800

G-59342170 Associació Cultural Tretze JOVES EN CATALÀ 67 1.218,38

G-08667479 
Fundació Centre Obert 
Joan Salvador 

MONITORS PEL FUTUR 67 1.218,38

G-58066861 
CEJAC – Formació, 
promoció, inserció 

MARES DEL MÓN 67 1.218,38

G-63519417 Fundació Pare Manel 
AMARTE. INSERCIÓ LABORAL DE JOVES EN 
EXCLUSIÓ SOCIAL 

67 1.218,38

R-0800096-J Institut Germans Maristes AULA DE MÚSICA "LA NOTA" 67 1.218,38

G-64318389 
Moviment Laic i 
Progressista 

IMPULS I COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE TREBALL EN XARXA D'ENTITATS 
JUVENILS D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA 

67 1.218,38
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G-60591310 
Associació Joves per la 
Igualtat i la Solidaritat 

TEIXINT I MULTIPLICANT XARXES: INCLUSIÓ, 
PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS 
DE LES TIC. 

66 1.200,19

G-64692569 
Fundació Privada Centre 
d'Estudis i Recursos 
Veïnals de Catalunya 

IMPLEMENTACIÓ DELS GRUPS DE GESTIÓ 
MULTICULTURAL - GIMS 

66 1.200,19

G-62713045 
Associació per a la 
Mediació Intercultural i 
Social amb Immigrants 

INCLUSIÓ SOCIAL DE JOVES. PROJECTE PER 
A LA DINAMITZACIÓ DE JOVES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL 

66 1.200,19

G-60847472 
Asociación Cultural Itondi-
Kribi 

"MULTICULTURALIDAD EN ESCENAS"  
PROYECTO INTER Y MULTICULTURAL DE LA 
ENSEÑANZA DE TEATRO Y NARRACIONES 
DE CUENTOS 

66 1.200,19

G-61060588 
Fundació Privada Catalana 
Akwaba 

ACOLLIDA I INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A 
PERSONES NOUVINGUDES DE 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

66 1.200,19

G-62591367 Junta d'Avis de Puig-reig 
RECOPILACIÓ FOTOGRÀFICA DE "DONES EN 
BLANC I NEGRE" 

66 1.200,19

G-64581655 Associació Casa Eslava DIVERSI-IGUALTAT 66 1.200,19

G-58830852 
Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals 

PARTICIPACIÓ NORMALITZADA DE LES 
DONES PAKISTANESES EN ESPAIS 
CIUTADANS BARCELONINS IV 

66 1.200,19

G-65515363 
Associació de Dones Pont 
de Rabentí 

RECOPILACIÓ FOTOGRÀFICA DE "DONES EN 
BLANC I NEGRE" 

66 1.200,19

G-59444281 
Iniciatives Sòcioculturals - 
Centre d'Esplai 
Guadalhorce 

ESPAI SOCIOEDUCATIU DIARI PER INFÀNCIA 
I JOVES 

66 1.200,19

G-64120637 
Associació de dones de 
Montmajor 

RECOPILACIÓ FOTOGRÀFICA DE "DONES EN 
BLANC I NEGRE" 

66 1.200,19

G-65097586 
Associació de Donants de 
Sang de Barcelona 

PROJECTE PER AFAVORIR LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL DE JOVES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL EN L'ÀMBIT ASSOCIATIU 

66 1.200,19

G-59429290 
Associació Compartir, 
Grup Social Marista 

ESPAI DE MARES 66 1.200,19

G-64957632 
Asociación de 
Colombianos Residentes 
en el Bages 

PROYECTO INTEGRA*DOS ARTE Y CULTURA 65 1.182,01

G-64663321 
Asociación 
Latinoamericana de 
Sabadell 

"VIURE A SABADELL" LA FORMACIÓN UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA IMPLICACIÓN 
LABORAL Y DE CAMBIOS SOCIALES 

65 1.182,01

G-62462650 
Associació de Treballadors 
Pakistanesos 

RECURSOS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA 
COMUNITAT PAKISTANESA 

65 1.182,01

G-63950349 

Associació Cultural 
Educativa i Social 
Operativa de Dones 
Pakistaneses 

VISIBILITAT. VISIBILITAT I AUTO-SUFICIÈNCIA 
DE LES DONES PAKISTANESES A 
BARCELONA 

65 1.182,01

G-61518965 
Asociación Intercultural 
Latinoamericana 
Dosmundosmil 

SERVICIO DE ATENCIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DIRIGIDO AL COLECTIVO 
LATINOAMERICANO. "TRABAJO Y VIDA" 

65 1.182,01

G-60784527 
Associació Catalana de 
Residents Senegalesos 
Vallès Occidental 

TERRA ACULL  II 65 1.182,01

G-58022542 
Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet 

IMMIGRACIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE 65 1.182,01

G-64937683 
Associación de 
Estudiantes Colombianos 
en Cataluña 

LLAVORS DE CONVIVÈNCIA 65 1.182,01

G-58964396 
Confederació 
d'Associacions de Veïnals 
de Catalunya 

AULA ACTUAL: ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER 
A L'ENTRETENIMENT D'HABITANTS 
PROFESSIONALS DIRIGIT A JOVES 
ESCOLARITZATS AMB RISC SOCIAL 

65 1.182,01
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G-65656357 
Associació Afrocatalana 
d'Acció Solidària Amics de 
la Casamance 

ACTIVITATS D'INCLUSIÓ SOCIAL PER A 
PERSONES NOUVINGUDES IMMIGRADES 
AFRICANES: CURS D'INICIACIÓ A LA 
LLENGUA I LA CULTURA CATALANES I CURS 
D'INICIACIÓ A L'ENTORN INFORMÀTIC I 
DIGITAL 

65 1.182,01

G-08496622 
Unió General de 
Treballadors 

ESPAIS DONESUGT: CONSOLIDANT LES 
EINES I SERVEIS D'INFORMACIÓ, 
ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A LES DONES 

65 1.182,01

G-58698697 
Associació Club d'Esplai la 
Florida 

PROJECTE VINE A L'ESPLAI 65 1.182,01

G-63476097 
Associació Catalana per la 
Integració d'Homosexuals 

PLATAFORMA DE SERVEIS PEL COL·LECTIU 
LGTB IMMIGRANT. 

65 1.182,01

G-64145675 
Assemblea de Joves de 
Caserres 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL DE 
FORMACIÓ DE DONES 

65 1.000

G-08952939 Casal Lambda ACCIÓ SOCIAL CASAL LAMBDA 2012 65 1.182,01

G-60286846 
Associació Cultural Amics 
d'Àfrica 

PROJECTE ALFA I MÉS 65 1.182,01

G-64594047 
Associación de Bolivianos 
Cruceños en Catalunya - 
España 

LIGA EUROLATINOAMERICANA Y ESCUELA 
DE BALONCESTO 2012 

65 1.182,01

G-60041217 
Associació Catalana de 
Residents Senegalesos 

PLA D'ACTUACIÓ SOBRE ASSENTAMENTS DE 
BARCELONA "YOON" 

65 1.182,01

G-60745478 
Associació de Mares i 
Pares de Gays, Lesbianes, 
Bisexuals i Transexuals 

PLA DE SUPORT PER A JOVES I 
ADOLESCENTS LGTB 

65 1.182,01

G-58639964 
Associació Veïns St 
Bartomeu de la Valldan 

TALLERS DE CUINES D'ARREU 65 300

G-65383721 
Centre Euro Africa de 
Catalunya 

TU TENS RELLOTGE, JO TINC EL TEMPS. 65 1.182,01

G-64003577 
Asociación Asistencia 
PAYPE (Programa de 
Apoyo al Perú) 

LES TICS I EMPOWEMENT DE LES DONES 
MITJANÇANT LA FORMACIÓ... 

65 1.182,01

G-64938665 
Asociación Ecuatoriana 
Residente del Vallès 

FORMACIÓN PRE-LABORAL DE JÓVENES 
LATINOAMERICANOS 

65 1.182,01

V-64842677 
Associació de cooperació 
Castellar por Colòmbia 

ANDO RODANDO- MIRADA DE MUJER 65 1.182,01

G-58696709 
Associació Casal Infantil 
La Mina 

CASAL D'ESTIU CASAL INFANTIL LA MINA 65 1.182,01

G-61125449 
Grup Recreatiu, Educatiu, 
Social, Cultural i Alternatiu 
(G.R.E.S.C.A.) 

ESPLAI DIARI LA GRESCA 65 1.182,01

G-61037164 Grup de Joves La fàbrica CASAL DIARI DE JOVES DE CAN TUSELL 65 1.182,01

G-59196949 
Associació d'Assistència a 
Dones Agredides 
Sexualment 

ASSISTÈNCIA INTEGRAL, ESPECIALITZADA I 
GRATUÏTA A DONES, NENS, NENES, JOVES I 
ADOLESCENTS QUE HAN PATIT 
AGRESSIONS SEXUALS 

65 600

G-62539465 
Assoc. per l'Ajut Social i 
Laboral BERACA 

PROJECTE BERACA 65 1.182,01

 
Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la seva menor valoració, tal i com 
es detalla a la proposta de resolució recollida a l’Acta que s’annexa a aquest 
Dictamen. 
 

CIF Entitat Projecte Punts
G-58310376 Associació Salut i Família BANCS DELS TEMPS 64 

G-63939599 
La Llum del Nord. Associació 
per la ciutadania i la 
cooperació entre pobles 

FOCUS: PROGRAMA D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL I DE 
CATALÀ PER A PERSONES NOUVINGUDES 

64 

G-65365504 Associació Mares enllaç SOM DONES 64 

G-60378056 
Associació per a l'Estudi i 
Promoció del Benestar Social 

PAI : PUNT D'ACOLLIDA I INCLUSIÓ 64 
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G-58506981 
Fundació Francesc Ferrer i 
Guàrdia 

PROJECTE D'ACTIVITATS 2012 PER A LA PROMOCIÓ I 
ENFORTIMENT DE L'ASSOCIACIONISME JUVENIL I EL 
TREBALL EN XARXA 

64 

G-63666119 
Associació de Professionals 
Agents Igualtat Oportunitats 
de Catalunya 

FAMÍLIES MONOPARENTALS DES D'UNA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE. PETITS PROGRAMES QUE FAN CRÉIXER 
LA COMUNITAT 

64 

G-62766639 
Associació Colla Gegantera 
de Canovelles 

ELS GEGANTS A LES ESCOLES DE CANOVELLES 64 

G-59497602 AAVV.La Maurina CAPGROS PER A LA DIVERSITAT 64 
G-64732878 Associació Patinssolidaris CAPS DE SETMANA AMB PATINSSOLIDARIS 64 

E-59914994 Escola Lliure el Sol 
EDUCAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE I EDUCAR DES 
DE I PER A LA PARTICIPACIÓ - PLA DE FORMACIÓ PER A 
ACTIVISTES I DIRIGENTS ASSOCIATIUS 

63 

G-65009235 Fundació Àmbit Prevenció DONES IMMIGRADES I CIUTADANIA 61 

G-63231476 
Fundación Privada Bayt al-
Thaqafa 

XARXA D'ACOLLIDA PER A NOUVINGUTS 57 

G-63214043 
Fundació Quatre Vents. 
Fundació Privada 

SERVEI D'ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 
PROGRESSIVA DE FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL NOU 
HORITZÓ 
 

54 

G-62190731 
Eines per a l'Orientació i el 
Desenvolupament dels R.H. 

PROJECTE D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, 
ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ SOCIAL I LABORAL 

54 

G-59435180 
Asociación Bienestar y 
Desarrollo 

PROGRAMA LARIS - TALLERS PRIMÀRIA 48 

G-59739623 
Associació de Formació 
Permanent d'Adults 
CREIXENT 

FORMACIÓ I INTEGRACIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER 
A IMMIGRANTS 

48 

G-65539058 
Associació Consell de la 
Joventut de Canovelles 

SUPORT BÀSIC DE CANOVELLES 48 

G-61838280 Associació Wafae 
PROGRAMA DE SUPORT PER A FAMÍLIES 
NOUVINGUDES O EN RISC/ SITUACIONS D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

47 

G-58544057 Associació entrepobles  
DÓNA'M CINE: UN PROJECTE AUDIOVISUAL "ON LINE DE 
CURTMETRATGES SOLIDARIS REALITZATS PER DONES" 

46 

F-63776264 Impulsem, sccl LA MAR DE FLORS 45 
G-64699309 AMPA del CEIP la Sínia SORTIDES FAMILIARS 44 

G-65454944 
Associació pel Foment de la 
Igualtat de Gènere 

SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIOLABORAL PER A DONES 
IMMIGRANTS 

43 

G-65277188 
Associació Cultural Mare 
Nostrum 

SARDANES ALS INSTITUTS I A LA PLAÇA 43 

G-61878831 Fundació Salut i Comunitat EN PLENES FACULTATS 41 

G-65527582 
Asociación Para la Mejora 
Vital 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE EMOCIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

39 

G-64589427 
Institución Cultural para el 
Desarrollo "Abriendo 
Caminos" 

"PROJECTE AIGUATECH": PROMOCIÓ DE 
L'ASSOCIACIONISME JUVENIL PER GENERAR 
CONSCIÈNCIA EN TEMES DE CURA DE L'AIGUA I DEL 
MEDI AMBIENT EN LA POBLACIÓ ESCOLAR DE 
BARCELONA 

38 

G-64627896 
Centre Euro Àrab de 
Catalunya 

FEM XARXA PER A LA SOCIETAT 37 

G-63540314 
Associació Recreativa 
Kabadhi de Barcelona 

TORNEO DE COPA DE EUROPA DE KABADHI, 2012 36 

G-61369526 
Fundació Gresol - Projecte 
Home Catalunya 

PROJECTE INTEGRAL D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
ENTRE HOMES I DONES DE PROJECTE HOME. 

34 

G-58250101 Col·lectiu de Cultura Popular KAUSAY 33 

G-58072661 
Consell de l'Esplai de 
l'Hospitalet 

Lleure educatiu... 33 

G-61672382 
Fundació Privada Maria 
Auxiliadora 

XARXA LA FINESTRA: FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL DE LA DONA 

32 

G-58628371 
Associació de Veïns del Barro 
de Can Mariner 

FESTES DEL BARRI 31 

G-64129182 
Associació Solidària Talitha 
Kum -Aixeca't noia- 

ALFABETITZACIÓ D'ADULTS IMMIGRANTS 29 
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CIF Entitat Projecte Punts

G-60801768 

Associació ODAME 
(Operación de Detección y 
Acompañamiento de Mujeres 
Emprendedoras ) 

EMPRENEDORIA COM A OPCIÓ D'INSERCIÓ LABORAL 
DE DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

29 

G-62490412 
REDVIH (Gestion 
RED2002/sida) 

10 MIRADES, 10 DONES AMB VIH I SIDA 27 

G-63366645 
Associació Educativocultural 
l'Ordit 

SUPORT A LA LECTOESCRIPTURA I CONEIXEMENT DE 
L'ENTORN PER ADULTS NOUVINGUTS 

26 

G-61113106 Assoc. Cintra 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER A LA 
INSERCIÓ EN EL MÓN LABORAL D'ADOLESCENTS EN 
SITUACIÓ D'ALT RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

26 

G-64245699 
GAYLESPOL, Associació de 
gais i lesbianes policies 

NO T'HO CALLIS 24 

G-64772908 
Pensant Moviment Urbà, 
associació cultural 

TERRITORIS OBLIDATS 22 

G-64713191 Dones de vol  SENSE FRONTERES, NOVES OPCIONS 20 

G-65310054 
Asociación Latinoamericana 
Cultural y Deportiva Juego 
Límpio en Catalunya 

EL DEPORTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
LATINOAMERICANOS EN CATALUNYA 

4 

G-58428269 
Grup de dones del barri Can 
Mariner 

SOLIDARITAT I CONVIVÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE 
GÈNERE 

4 

 

Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir 
amb els requisits de la convocatòria d’acord amb la proposta recollida a l’Acta que 
s’annexa a aquest Dictamen: 
 

CIF Entitat Nom Projecte Motiu d'exclusió 

G-60093770 
Coordinadora 
d'Associacions de 
grups de dones 

PREMI ISABEL ALONSO 

No s'ajusta a la Base 2a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat es basa en 
actuacions o actes 
puntuals. 

F-17444225 Suara serveis SCCL 

"EINES", PROJECTE DE PREVENCIÓ I 
PRIMERA ACTUACIÓ EN LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I DOMÈSTICA, DIRIGIT A 
PROFESSIONALS I GRUPS D'INTERÈS DELS 
SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
GESTIONAT PER SUARA COOPERATIVA 

No s'ajusta a la Base 2a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a la 
finalitat de la convocatòria. 

G-08830127 
Centre d'Anàlisis i 
Programes 
Sanitaris, CAPS 

REVISTA MUJERES Y SALUD (MYS) 

No s'ajusta a la Base 2a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat es basa en 
actuacions o actes 
puntuals. 

G-63476097 
Associació Catalana 
per la Integració 
d'Homosexuals 

PROJECTE: CONVISC, M'EXPRESSO I 
PARTICIPO 

No s'ajusta a la Base 8a de 
la Convocatòria: l’entitat ha 
presentat més d’un projecte 
a la mateixa convocatòria. 

G-63476097 
Associació Catalana 
per la Integració 
d'Homosexuals 

PROJECTE: PLA DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ DE VHI I D'ALTRES MTS EN 
JOVES I ADOLESCENTS 

No s'ajusta a la Base 8a de 
la Convocatòria: l’entitat ha 
presentat més d’un projecte 
a la mateixa convocatòria. 

G-63476097 
Associació Catalana 
per la Integració 
d'Homosexuals 

BIBLIOTECA VIVENT 

No s'ajusta a la Base 8a de 
la Convocatòria: l’entitat ha 
presentat més d’un projecte 
a la mateixa convocatòria. 

G-63832786 
Fundació Privada 
Ciutadania 
Multicultural 

CUINANT OPORTUNITATS 

No s'ajusta a la Base 8a de 
la Convocatòria: l’entitat ha 
presentat més d’un projecte 
a la mateixa convocatòria. 

G-17925215 
Fundació Privada 
Resilis 

FOMENT DE LA INFORMACIÓ I INSERCIÓ 
LABORAL DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL DE 16 A 18 ANYS RESIDENTS AL 
CREI EL PEDRENYAL 

No s'ajusta a la Base 3a de 
les Bases Reguladores: seu 
social o delegació 
permanent fora de la 
província de Barcelona. 
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CIF Entitat Nom Projecte Motiu d'exclusió 

V-63712202 

Federación de 
Entidades 
Latinoamericanas de 
Catalunya 

PROGRAMA: JOVE: QUÈ, VENS?   ESPAI DE 
COMUNICACIÓ I CREACIÓ. TALLET DE 
HABILIDADES SOCIALES: SIN AUDIO-VISUAL. 

No s'ajusta a la Base 8a de 
la Convocatòria: l’entitat ha 
presentat més d’un projecte 
a la mateixa convocatòria. 

G-17679267 
Fundació Privada 
Gentis 

PER A JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

No s'ajusta a la Base 3a de 
les Bases Reguladores: seu 
social o delegació 
permanent fora de la 
província de Barcelona. 
 

G-60749009 
Fundació Maria 
Aurèlia Capmany 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

No s'ajusta a la Base 2a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat es basa en 
actuacions o actes 
puntuals. 
 

V-61340519 
Centre d'Intervenció 
Psicològica, Anàlisi i 
Integració Social 

CINE-FÒRUM- SENSIBILITZACIÓ SOCIAL CAP 
ALS COL·LECTIUS EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 
 

G-63400790 Assoc. EPONA  EQUINOTERAPIA A L'ABAST DE TOTHOM 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 
 

G-62343645 APDAH FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB TDAH 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 
 

G-58511981 Fund. Ave Maria ESPLAI A SITGES 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 
 

G-65714669 
Assoc. Infinits 
Somriures 

RESPIRS 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-61240958 Ratio 
ESTADES DE CAP DE SETMANA I ESTADA 
CURTA - RESPIR FAMILIAR 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-60271566 
Assoc. Discapacitats 
físics de St. Boi, 
ARAMIS 

PROJECTE ROSARIO DE SUPORT 
FISIOTERAPÈUTIC 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-62648555 
Lotus Blau Fund. 
Privada 

LLEURE I DEURE 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-65212789 
Fund. Acció Social 
Infància (FASI) 

EQUIP SEGUIMENT D'ACOLLIMENTS 
D'INFANTS EN FAMÍLIA EXTENSA 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-60171067 

Assoc. Persones 
Discapacitat 
Intel·lectual TOTS 
SOM SANTBOIANS 

COLÒNIES DE CAP DE SETMANA 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-62482500 Assoc. CEPS 
SUPORT A INFANTS I JOVES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 
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CIF Entitat Nom Projecte Motiu d'exclusió 

G-60923422 
Agrupació esportiva 
Ronda 

14A EDICIÓ CAMPUS ESCOLAR DE BÀSQUET 
DE LLEFIÀ 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-65539314 
Assoc. Col·lectiu 
Pineda Solidària 

MERCAT SOLIDARI 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-63485833 Assoc. Gent Gran FESTA CASTANYADA 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-59575621 AVV Can Jofresa LUDOTECA CAN JOFRESA 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-08631574 

Associació per a la 
Rehabilitació de les 
Persones amb 
Malaltia Mental 

SERVEI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I 
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-64478449 

Associació de 
Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga 
Crònica de Ripollet 

SEMPRE ENDAVANT 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-62877022 

Associació Rural 
d'Atenció a les 
Demències i 
Alzheimer 
(a.R.a.D.a.) 

FOMENT DE L'INTERCANVI 
INTERGENERACIONAL 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

G-65050957 
Associació Centre 
Diari Can Palet 

CENTRE DIARI 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

R-58000913 
Parròquia Sant 
Cristòfol 

SERVEI DE CÀRITAS PARROQUIAL SANT 
CRISTÒFOL 

No s'ajusta a la Base 1a de 
la Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 
l’objecte de la convocatòria. 

R-5800184-C Càritas Santa Maria PARRÒQUIA SANTA MARIA Fora de termini 

 
Quart.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Cinquè.- La subvenció es destinarà a finançar les despeses subvencionables referides 
a la base 14 de les Bases reguladores, que es produeixin durant l’execució de les 
actuacions que es duran a terme durant l’any 2012; la subvenció no serà abonada, 
llevat que s’hagi optat per la modalitat de pagament anticipat o bestreta, fins que el 
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2013, la justificació de l’activitat 
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 17. 

 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/aic: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions.  

 
En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: Número d’entitats beneficiàries ateses; nombre de municipis 
beneficiaris del projecte; altra informació quantitativa d’impacte. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
a) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada.  
 
b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas 
que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i 
compulsa a l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària. 

 
d) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 

activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis 
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la 
base 16. 
 

Atesa la finalitat i atès el context actual de dificultats de finançament en general , i en 
particular per a les entitats de caràcter social, i la necessitat d’aquestes de disposar de 
crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de sol·licitar-ho i motivar-ho 
degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la subvenció concedida. El 
50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 
 

En el cas que no s’hagi optat pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar 
pagaments a compte a mesura que es vagi n presentant justificants d’una part de 
l’activitat realitzada. 
 

Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la 
base 13 de les Bases reguladores, les quals seguidament es detallen: 
 

a) Les entitats perceptores 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. 

 

b) Comunicar qualsevol modificació rellevant en els projectes i activitats (programació, 
temporalitat, tipologia d’usuaris, etc.) per tal que sigui validada per l’Àrea d’Atenció 
a les Persones. 
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c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

e) 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. 

 

f) 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 

 

g) 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. 

 

I, a més, hauran de fer esment de la subvenció de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en 
els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a 
conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que 
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del 
logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació de 
Barcelona  http://www.diba.cat/comunicacio/logotips/default.asp). 
 

Sisè.- Notificar els presents acords a tots els participants a la convocatòria, de manera 
individualitzada, en el termini màxim de deu dies a comptar des de l’aprovació de la 
resolució. 
 

Setè.- Aplicar la despesa total de cinc-cents noranta-tres mil nou-cents quaranta-tres 
euros amb seixanta-sis cèntims (593.943,66) € amb càrrec a la l’aplicació 
pressupostària  G/60300/232A6/48900  del vigent pressupost de la Corporació. 
 

Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la resolució de la convocatòria, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 del Reglament  d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 

Abans del capítol de Precs i Preguntes i prèvia declaració d’urgència per part de la 
majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern es proposa l’aprovació del 
següent Dictamen 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
34.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent disset mil quatre-cents 
seixanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat 



 

 180/181 

amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal 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 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF 
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
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). 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 17 de juliol de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.018.024,14 € 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'Arenys de Mar. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.018.024,14 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 566.000 € amb una subvenció d’import de 117.465,94 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de cent disset mil quatre-cents seixanta-cinc euros 
amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a l'Ajuntament d'Arenys de Mar d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 17 de juliol de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, 
S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
 


