Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

13 de juny de 2013
Ordinària
11:10 hores del matí
11:25 hores del matí
Sala Prat de la Riba

PRESIDENT
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
DIPUTATS
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Excm.
Il.lm.
Il.m.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joan Roca i Lleonart
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Ramon Riera Bruch
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sra. Mireia Hernández i Hernández
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sra. Mercè Rius i Serra
Sr. Ramon Castellano Espinosa
Sr. Arnau Funes i Romero
Sr. Pere Prat i Boix

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

EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Josep Llobet Navarro

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de
representants en organismes públics on la Diputació de Barcelona està representada.
Es dóna compte dels decrets següents:
3.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
129/2013-L interposat per S. M. C. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que
deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
4.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
158/2013-E interposat per J. R. P. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013, que
deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
5.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
160/2013-B interposat per C. U. M. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013, que
deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
6.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
111/2013-3 interposat per C. C. A. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc
a la carretera BV-510, a causa d’una taca d’oli a la calçada.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
7.- Dictamen de la Presidència
favorable per als interessos de
Barcelona, que declara finalitzat
accident laboral núm. 704/2011,
actora.

que proposa donar compte del decret judicial
la Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 21 de
el recurs en matèria d’incapacitat temporal per
interposat per E. J. A., per desistiment de la part
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8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 69/2011, interposat per
Segur Caixa SA de Seguros y Reaseguros SA, P. V. Z i S. S. P. contra la resolució
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-1411-B, a causa de la col·lisió
amb unes roques que es trobaven a la calçada.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
9.- Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 1r.
trimestre de l’any 2013.
Caixa de Crèdit
10.- AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import disset mil vuit-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims
(17.822,28)€ per a finançar l’actuació local “Millores Llar d’infants” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
11.- AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar l’actuació local “Col·lector aigües
residuals i EDAR Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
12.- AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Adequació local
del CCR La Parra” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
13.- ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Expropiació finca c/.Dr.Turró, 24 i c/.Caquis, 21” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
14.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Expropiació zones verdes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
15.- CALELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent vint-i-cinc mil (125.000) € per a finançar l’actuació local “Condicionament Fàbrica
Llobet – Serveis Educatius”.
16.- LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions
gestió de residus”
17.- RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import setanta mil (70.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”.
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18.- RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent cinc mil (105.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència 343/12,
excés obra reforma Biblioteca”.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
19.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni-tipus de col·laboració a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona i els gremis, associacions i col·lectius professionals de
turisme que vulguin formar part del Cercle de Turisme, orientat a la promoció dels
productes, empreses i destinacions turístiques de la província de Barcelona.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania
21.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament
de subvencions 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 i Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
22.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2013, per import de dos-cents disset
mil dos-cents noranta (217.290) €.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
23.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 amb
l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial,
per un import de cent setze mil vuitanta-cinc euros amb noranta-dos cèntims
(116.085,92) €.
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Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels membres assistents a la Junta
de Govern es proposa l’aprovació del Dictamen següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Dictamen de la Presidència que proposa aprovar un acord marc de col·laboració per a
la gestió de les campanyes agràries de temporada.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2013, es pregunta si existeix
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de
representants en organismes públics on la Diputació de Barcelona està
representada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes, en
els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, d’acord amb ells
i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per efectuar la
designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines persones s’atorga
aquesta representació.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de
data 26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la
Junta de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament
la competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, per la qual es regula el règim
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències
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que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques
vinculades o dependents d’aquelles.
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que la normativa específica o els propis
Estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de
representació efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si
no es revoquen abans, quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser
efectuades.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Salom Ges, com a vocal
en la Junta de Govern de l’OOAA Institut del Teatre, efectuat en la sessió de data
26.7.2011 (ref. AP 118/11), i mantenir vigents la resta de nomenaments.
El Sr. F. Xavier Forcadell Esteller substituirà el Sr. Josep Salom Ges en la
representació que ostentava fins ara.
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta
en el següent:
“1.- Designar els dos Diputats de la Corporació que es detallen, representants
de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre com a vocals del Consell
General, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts reguladors de l’Organisme.
Els Diputats designats són:



Sr. Arnau Funes Romero
Sr. Jordi Portabella i Calvete

2.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en l’Institut del
Teatre com a vocals de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts
reguladors de l’Organisme, els quals no han de tenir necessàriament la condició
legal de membres electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades, són:



Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
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Sra. Núria Llorach Molons
Sr. F. Xavier Forcadell Esteller
Sr. Jesús Angel Garcia Bragado
Sr. Carles Ruiz Novella

3.- D’acord amb els propis estatuts, la Presidència de l’Organisme correspon al
president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. “
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Oriol Ríos González, com a vocal
en el Consell General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona (NIF
XXXXXX), efectuat en la sessió de data 10.11.2011 (ref. AJG 640/11), i mantenir
vigents la resta de nomenaments.
La Sra. Sílvia Mata Dalmau substituirà el Sr. Oriol Ríos González en la
representació que ostentava fins ara.
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta
en el següent:
“1.- Designar set representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
les Biblioteques de Barcelona com a vocals en el Consell General, d’acord
amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández
Sra. Marta Alòs López
Sr. Jordi Permanyer Bastardas
Sr. Emiliano Jiménez León
Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Sr. Josep Altayo Morral
Sra. Sílvia Mata Dalmau
2.- Delegar la Vice-presidència del Consorci de les Biblioteques de Barcelona en
el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat delegat de Cultura, d’acord amb
l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, el qual s’integrarà en els òrgans de govern del
Consorci.
3.- Proposar per a integrar-se en la Comissió Executiva, d’entre les designades
per a formar del Consell General, a les següents persones:
Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández
Sr. Jordi Permanyer Bastardas
Sra. Marta Alòs López“
Tercer.- Llevat que la normativa específica o els propis Estatuts prevegin un període
diferent, totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o
es modifiquin abans.
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Quart.- Notificar el present acord als Ens i persones afectats per la modificació, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 129/2013-L interposat per S. M. C. contra la resolució,
de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el
servei actiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-L,
procediment abreujat, interposat pel senyor S. M. C. contra la resolució de la
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-L, procediment abreujat,
interposat pel senyor S. M. C. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte
la seva prolongació en el servei actiu.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- 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 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.

8/74

4.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 158/2013-E interposat per J. R. P. contra la resolució,
de 19 de febrer de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el
servei actiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 158/2013-E,
procediment abreujat, interposat pel senyor J. R. P. contra la resolució de la
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 19 de febrer de
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 158/2013-E, procediment abreujat,
interposat pel senyor J. R. P. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de data 19 de febrer de 2013, que va deixar sense efecte
la seva prolongació en el servei actiu.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- 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 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
5.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 160/2013-B interposat per C. U. M. contra la
resolució, de 19 de febrer de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació
en el servei actiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 160/2013-B,
procediment abreujat, interposat per la senyora M. C. U. M. contra la resolució de la
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 19 de febrer de
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 160/2013-B, procediment abreujat,
interposat per la senyora M. C. U. M. contra la resolució de la presidència delegada de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 19 de febrer de 2013, que va deixar sense
efecte la seva prolongació en el servei actiu.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- 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 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
6.- Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 111/2013-3 interposat per C. C. A. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-510, a causa d’una
taca d’oli a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat per comparèixer com a
demandada a la Diputació de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
111/2013-3, procediment abreujat, interposat pel senyor C. C. A., contra el Decret, de
data 28 de gener de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 15 de juliol de 2012 a l’altura del PK 5,700, en sentit Argentona, de la
carretera BV-510, a causa, segons s’afirma, d’una taca d’oli a la calçada.
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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 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 26 d’abril de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros (en endavant
Axa) 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 Axa ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Joaniquet
Ibarz 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 l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
111/2013-3, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona
pel senyor C. C. A., contra el Decret, de data 28 de gener de 2013, de desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2012 a l’altura del PK
5,700, en sentit Argentona, de la carretera BV-510, a causa, segons s’afirma, d’una
taca d’oli a la calçada.
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.
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Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 111/2013-3, a Axa, la qual ho farà,
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Domingo Rivera López i el procurador dels
tribunals Angel Joaniquet Ibarz.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’Axa, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 21 de
Barcelona, que declara finalitzat el recurs en matèria d’incapacitat temporal per
accident laboral núm. 704/2011, interposat per E. J. A., per desistiment de la part
actora.- 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:
La Junta de Govern, en sessió ordinària de l’11 d’abril de 2013, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, de data 28 de febrer de 2013, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el
procediment núm. 704/2011, interposat per E. J. A. en reclamació de determinació de
contingència de baixa per incapacitat temporal derivada d’accident laboral.
El Jutjat Social núm. 21 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 12 d’abril de 2013,
pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per
la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
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 fórmula 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 del decret judicial emès pel Jutjat Social núm. 21
de Barcelona, de 12 d’abril de 2013, que acorda tenir per desistida E. J. A. del
procediment núm. 704/2011, interposat en reclamació de determinació de contingència
de baixa per incapacitat temporal derivada d’accident laboral; i, així mateix, disposa
l’arxiu del procediment.
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 21 de Barcelona, als efectes
legals oportuns.
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm.
69/2011, interposat per Segur Caixa SA de Seguros y Reaseguros SA, P. V. Z. i
S. S. P. contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera C-1411-B, a causa de la col·lisió amb unes roques que es trobaven a la
calçada.- 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 Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment núm. 69/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per Segur Caixa SA de Seguros y Reaseguros SA, P. V. Z. i S. S. P. contra
la resolució de la Diputació de Barcelona, de 21 de desembre de 2010, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels recurrent en
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-1411-B, a
causa de la col·lisió amb unes roques que es trobaven a la calçada.
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 pot afirmar-se 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.
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 fórmula 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. 7 de
Barcelona, en el procediment 69/2011, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per interposat per Segur Caixa SA de Seguros y Reaseguros
SA, P. V. Z. i S. S. P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 21 de
desembre de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels recurrents en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir

13/74

lloc a la carretera C-1411-B, a causa de la col·lisió amb unes roques que es trobaven a
la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la
responsabilitat patrimonial, en especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
9.- Informe de Seguiment del pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any
2013.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del pressupost
per programes del 1r. trimestre de l’any 2013.
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import disset mil
vuit-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims (17.822,28) € per a finançar
l’actuació local “Millores Llar d’infants” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès,
presentada en data 12/04/2013 per finançar la inversió “Millores Llar d’infants” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Millores Llar d’infants
17.822,28 €
0%
10
15/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de disset mil vuit-cents vint-i-dos euros amb
vint-i-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Col·lector aigües residuals i EDAR
Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès,
presentada en data 12/04/2013 per finançar la inversió “Col·lector aigües residuals i
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EDAR Cantallops” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops
20.000 €
0%
10
16/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Adequació local del CCR La Parra”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès,
presentada en data 12/04/2013 per finançar la inversió “Adequació local del CCR La
Parra” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Adequació local del CCR La Parra
40.000 €
0%
10
17/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació finca
c/.Dr.Turró, 24 i c/.Caquis, 21” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
presentada en data 18/04/2013 per finançar la inversió “Expropiació finca c/.Dr.Turró,
24 i c/.Caquis, 21” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Expropiació finca c/.Dr.Turró, 24 i c/.Caquis, 21
175.000 €
0%
10
18/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació zones
verdes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.- 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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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presentada en data 26/04/2013 per finançar la inversió “Expropiació zones verdes” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Expropiació zones verdes
175.000 €
0%
10
19/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
vint-i-cinc mil (125.000) € per a finançar l’actuació local “Condicionament Fàbrica
Llobet – Serveis Educatius”, a l’Ajuntament de Calella.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data
30/04/2013 per finançar la inversió “Condicionament Fàbrica Llobet – Serveis
Educatius” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calella
“Condicionament Fàbrica Llobet – Serveis Educatius”
125.000 €
0%
10
20/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions gestió de
residus”, a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt presentada en
data 02/05/2013 per finançar la inversió “Inversions gestió de residus” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
“Inversions gestió de residus”
175.000 €
0%
10
21/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta
mil (70.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”, a l’Ajuntament
de Roda de Ter.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Roda de Ter, presentada en
data 08/05/2013 per finançar la inversió “Inversions vàries” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Roda de Ter
Inversions vàries
70.000 €
0%
10
24/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinc
mil (105.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència 343/12, excés obra
reforma Biblioteca”, a l’Ajuntament de Roda de Ter.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Roda de Ter, presentada en
data 08/05/2013 per finançar la inversió “Sentència 343/12, excés obra reforma
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Biblioteca” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Roda de Ter
Sentència 343/12, excés obra reforma Biblioteca
105.000 €
0%
10
25/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
19.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Amb motiu dels escrits de dates 6 i 18 de febrer i 11 de març de 2013, enviats a
aquesta Oficina des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta
Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de
diversos béns informàtics per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 26 i 29 d’abril, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 30
d’abril de 2013, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
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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 els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits 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 per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2. de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables 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 els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, 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 les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
20.- Dictamen que proposa aprovar el conveni-tipus de col·laboració a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els gremis, associacions i
col·lectius professionals de turisme que vulguin formar part del Cercle de
Turisme, orientat a la promoció dels productes, empreses i destinacions
turístiques de la província de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir
el desenvolupament social i econòmic dels 311 municipis de la província a través del
sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres entitats
territorials així com la promoció i creació de productes turístics són els dos objectius
principals que defineixen de forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de
Serveis.
En l’àmbit de la promoció turística la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència
de Serveis de Turisme, dóna suport tècnic i econòmic i treballa conjuntament amb les
destinacions i els empresaris turístics per donar a conèixer la província de Barcelona
en els diferents mercats emissors.
Per decret de data 20 de desembre de 2012 (ref. Registre 11787/12), es va aprovar
l’instrument de treball anomenat “Cercle de Turisme” , que té com a objectiu principal
promoure que els productes i serveis turístics de la nostra destinació arribin als
mercats emissors i siguin comercialitzats en les millors condicions a través d’una
plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector turístic
i les entitats territorials de gestió turística, així com les determinacions de funcionament
per les quals es regirà.
El Cercle de Turisme té una clara orientació al mercat i permetrà la coordinació dels
recursos humans i econòmics que la Diputació de Barcelona posa al servei de la
promoció turística de la província.
D’acord amb el punt 1 de les determinacions, podran participar en el Cercle de
Turisme:
•
•
•
•

Les empreses, els ens turístics que gestionen espais o serveis turístics i els
professionals turístics amb seu a la província de Barcelona o bé que el seu marc
d’actuació estigui en aquesta destinació.
Els gremis, associacions i col·lectius professionals de turisme
Els ens de promoció turística de la província de Barcelona
Els ens locals o supra-locals de la província de Barcelona

El punt 2 estableix que tenen la condició de “ens col·laboradors” les associacions,
gremis i col·lectius professionals de turisme amb els quals la Gerència de Serveis de
Turisme ha signat acord de col·laboració, la vigència dels quals, per altra part,
determina que els membres d’aquestes associacions, gremis, institucions o ens
tindran, segons els vigents preus públics, una bonificació del 20% de la quota, que no
serà acumulable a d’altres descomptes.
La proposta de conveni es configura, doncs, com un instrument idoni per regular el
marc de col·laboració dins del Cercle de Turisme amb les associacions, gremis o
col·lectius professionals de turisme, i s’orienta a la promoció dels productes, empreses
i destinacions turístiques de la província de Barcelona que operin total o parcialment a
la província de Barcelona.
Vist l’apartat 3.4.i.2) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i els gremis, associacions i col·lectius professionals de turisme que vulguin
formar part del Cercle de Turisme, orientat a la promoció dels productes, empreses i
destinacions turístiques de la província de Barcelona, d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
(associació/gremi/altres col·lectius) AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE
COL·LABORACIÓ DINS DEL CERCLE DE TURISME ORIENTAT A LA PROMOCIÓ DELS
PRODUCTES, EMPRESES I DESTINACIONS TURÍSTIQUES DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA.
REUNITS
D’una banda, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident primer i P.D.
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, I’l·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat, i facultat d’acord
amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de
febrer de 2013; assistit per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig de
2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/05/2012.
De l’altra, el Sr/Sra. ...................... en nom de
degudament autoritzat/da a l’efecte.

l’(associació/gremi/altres col·lectius),

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per afavorir
el desenvolupament social i econòmic dels 311 municipis de la província a través del
sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de municipis i altres entitats
territorials així com la promoció i creació de productes turístics són els dos objectius
principals que defineixen de forma genèrica la missió de l’esmentada Gerència de
Serveis.

II.

En l’àmbit de la promoció turística la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència
de Serveis de Turisme, dóna suport tècnic i econòmic i treballa conjuntament amb les
destinacions i els empresaris turístics per a donar a conèixer la província de
Barcelona en els diferents mercats emissors.

III.

Per decret de data 20 de desembre de 2012 (ref. Registre 11787/12), es va aprovar
l’instrument de treball anomenat “Cercle de Turisme” , que té com a objectiu principal
promoure que els productes i serveis turístics de la nostra destinació arribin als
mercats emissors i siguin comercialitzats en les millors condicions a través d’una
plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector
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turístic i les entitats territorials de gestió turística, així com les determinacions de
funcionament pel qual es regirà.
IV.

El Cercle de Turisme té una clara orientació al mercat i permet la coordinació dels
recursos humans i econòmics que la Diputació de Barcelona posa al servei de la
promoció turística de la província.

V.

D’acord amb el punt 1 de llurs determinacions, podran participar en el Cercle de
Turisme:
•
•
•
•

les empreses, els ens turístics que gestionen espais o serveis turístics i els
professionals turístics amb seu a la província de Barcelona o bé que el seu marc
d’actuació estigui en aquesta destinació.
Els gremis, associacions i col·lectius professionals de turisme
Els ens de promoció turística de la província de Barcelona
Els ens locals o supra-locals de la província de Barcelona

El punt 2 estableix que tenen la condició de “ens col·laboradors” les associacions,
gremis i col·lectius professionals de turisme amb els quals la Gerència de Serveis de
Turisme ha signat acord de col·laboració, la vigència dels quals, per altra part,
determina que els membres d’aquestes associacions, gremis, institucions o ens
tindran una bonificació, segons els vigents preus públics, del 20% de la quota i que no
serà acumulable a d’altres descomptes.
Caldrà fer la sol·licitud corresponent, que serà avaluada i aprovada per l’òrgan
corresponent i abonar una quota anual establerta mitjançant preu públic. Els membres
acreditats d’associacions, gremis, institucions o ens amb els quals la Gerència de
Serveis de Turisme hagi signat acords de col·laboració tindran, segons els actuals
preus públics, una bonificació del 20% de la quota que no serà acumulable a d’altres.
VI.

El present conveni es configura doncs, com un instrument idoni per regular el marc de
col·laboració dins del Cercle de Turisme amb les associacions, gremis o col·lectius
professionals de turisme, i s’orienta a la promoció dels productes, empreses i
destinacions turístiques de la província de Barcelona que operin total o parcialment a
la província de Barcelona.

VII.

(L’associació / gremi / col·lectiu professional) té interès en participar en el Cercle de
Turisme, en qualitat d’ens col·laborador.

VIII.

Que el conveni tipus va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en data............... i la minuta de conveni va ser aprovada per decret de...

Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i (associació/gremi/altres
col·lectius), reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni
que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és crear un marc de col·laboració dins del Cercle de Turisme
amb (associació/gremi/altres col·lectius), orientat a la promoció dels productes, empreses i
destinacions turístiques de la província de Barcelona.
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Segon.- Obligacions de cadascuna de les parts
-

Diputació de Barcelona
• Incorporar (l’associació/gremi/altres col·lectius) al Cercle de Turisme en qualitat d’ens
col·laborador i supeditat al compliment de les Determinacions exigides per a la seva
participació .
• Presentar (si és el cas) la seva candidatura a membre convidat a les taules de treball
que s’acordin.
• Realitzar un descompte del 20%, sobre el preu públic a abonar per les empreses que
formin part de l’associació, si així ho contemplen els preus públics vigents.

-

(L’associació/gremi/altres col·lectius,)
• Fer difusió entre els seus membres sobre el Cercle de Turisme.
• Participar activament en el Cercle i, si és el cas, en les taules de treball a les que
s’hagi incorporat.
• Lliurar a la Gerència de Serveis de Turisme el llistat dels seus membres o gestionar
amb la Gerència la coordinació dels descomptes sobre les quotes abans de l’1 de
juny de cada any.
• Col·laborar amb la Gerència en accions de promoció turística o de millora de la
competitivitat.
Clàusula opcional per incloure en els convenis signats amb les Associacions de
Càmpings
L’Associació de Càmping (Nom de l’associació), tal com resta acreditat i ha manifestat
per escrit:
• Podrà assumir i satisfer el pagament de les quotes corresponents als membres del
Cercle de Turisme que siguin a la vegada associats d’aquesta Associació de
Càmping.
• Vetllarà i prestarà la seva col·laboració als membres associats que pertanyin a
l’Associació, en cas que sigui necessari, en el procediment d’altes, baixes, modificació
de dades, etc. del Cercle de Turisme.

Tercer.- Assignació de recursos
No es preveu cap intercanvi econòmic fruit d’aquest acord, excepte en els casos en què la
Gerència de Serveis de Turisme decideixi pactar com a annex anual algunes accions
conjuntes (per exemple workshops conjunts, col·laboracions en presentacions, etc...)
Quart.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i mentre que
(associació/gremi/altres col·lectius), formi part del Cercle de Turisme.
Cinquè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Conveni com després
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que li hagi estat
subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les actuacions que pel
present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona física o jurídica o entitat, ni
la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni.

29/74

Sisè.- Causes de resolució
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:





Mutu acord de les parts.
Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del conveni.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el conveni.
Per les causes establertes en la legislació vigent.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim de trenta dies d’antelació.
Setè.- Modificacions del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Vuitè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el
present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Novè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania
21.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions 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 i
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona 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 BOPB
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 28 de
febrer de 2013, va aprovar la convocatòria 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 2013.
Vist l’article 12 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.
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions, en
base als informes emesos pel gerent de Benestar Social i la gerent d’Igualtat i
Ciutadania que contenen les fitxes de valoració individualitzada de cadascuna de les
sol·licituds de subvenció presentades, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament
continguts a l’apartat 9 de les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva
concessió, tenint en compte que aquest apartat especifica que els projectes que no
obtinguin un mínim de 65 punts no podran ser objecte de subvenció.
Atès que s’adjunten com a annex al present dictamen l’Acta de la reunió de l’òrgan
col·legiat, els informes de les gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania, així
com les fitxes de valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades.
Vist l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
Per tot això, atesos els motius exposats , en ús de les atribucions que té conferides, la
Vice-presidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció, a les entitats que tot seguit es
relacionen, en el marc de la convocatòria (número 4653/2013) 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 i Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2013.
Àmbit del Benestar Social
CIF

ENTITAT

XXXXXXXXX

Acció Solidària contra l'Atur

XXXXXXXXX

Fundació Privada Banc dels
Aliments

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Fundació Trini Jove
Associació de Nens amb
Càncer
Obertament Associació
Catalana per la lluita contra
l'estigma en salut

XXXXXXXXX

Fundació Privada Ared

XXXXXXXXX

Fundació d'Oncologia Infantil
Enriqueta Villavecchia

XXXXXXXXX

Centre d'Acollida Assís

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Federació d'Associacions de
Familiars Malalts Alzheimer
Catalunya
ArrelsFundació
Fundació Privada Tot Raval
Fundació privada APADIS Les
Franqueses

Fundació Lliga Catalana
d'ajuda oncològica
Casal dels Infants per l'Acció
XXXXXXXXX
Social als Barris
Fundació Centre Mèdic
XXXXXXXXX
Psicopedagògic d'Osona
Associació de Familiars
XXXXXXXXX
d'Alzheimer del Baix Llobregat
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Taller Jeroni de Moragas,
SCCL

NOM PROJECTE
PUNTS
Ajuts a necessitats vitals d'aturats i
85
processos d'inserció laboral
Increment de la recaptació i distribució
85
d'aliments refrigerats i congelats
"Donem un pas endavant" en el centre
84
obert Neus Puig
La casa dels Xuklis

IMPORT
19.028 €
19.028 €
12.765,93 €

84

12.765,93 €

81

11.400 €

81

12.310 €

81

12.310 €

80

12.158,02 €

80

7.500 €

Equip de carrer
Raval, territori socialment responsable
PLUSMOTIVA: Activitat orientada a
facilitar
el
desenvolupament
de
l'autonomia personal i habilitats sociolaborals, per a persones amb discapacitat.

80
80

12.158,02 €
12.158,02 €

80

12.158,02 €

Servei d'Atenció Domiciliària Integral.

80

12.158,02 €

80

12.158,02 €

Projecte Osona amb la Salut Mental

79

7.609,95 €

Aules de Memòria

79

7.609,95 €

Pla d'intervenció global per a la creació
d'itineraris laborals/ocupacionals i la
promoció de l'envelliment saludables (Fase
II)

79

7.609,95 €

Programa de foment de projectes
comunitaris de contacte social: elaboració
de kits contra l'estigma.
Integració sociolaboral de persones en
situació de risc d'exclusió social
Suport a l'acompanyament a nens i joves
malalts de càncer i altres malalties de
llarga durada
Projecte d'atenció integral a persones en
situació d'exclusió social
Curs de formació per a familiars i curadors
de malalts d'Alzheimer

Vincles, espai
créixer junts
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materno-infantil

per

a

CIF

ENTITAT

XXXXXXXXX

FUNDACIÓ PRIVADA
PREVENT

XXXXXXXXX

Centre Català de Solidaritat

XXXXXXXXX

APINAS

XXXXXXXXX

Associació Rauxa

XXXXXXXXX

Associación Socio-Cultural
Radio Nikosia

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Associació Aprenem per la
integració de les persones
amb TGD
ALZHEIMER CATALUNYA
FUNDACIÓ
Oblates del Santíssim
Redemptor
Creu Roja Espanyola a
Barcelona
Federació Ecom
Fundació Internacional Miquel
Valls contra l'Esclerosi Lateral
Amiotròfica
Fundació Marianao-CIJM

NOM PROJECTE
PUNTS
UNOMAS. Programa de foment de
78
l'autonomia i l'ocupació de persones amb
discapacitat i/o trastorn mental.
Centre d'Acollida per a persones amb
78
drogodependència
Programa de promoció social de les
77
persones amb discapacitats
Tractament d'enolisme crònic, tabaquisme
75
i altres drogues en transeünts crònics
sense llar
"Radio Nikosia: Dispositius transversals en
75
la decontrucció de l'estigma a la província
de Barcelona
Programa de suport a les famílies
EL GESTOR DE RECURSOS:
Acompanyant en el camí
Dona i Prostitució.: Atenció i orientació
prelaboral
Punt de Suport a les Famílies

Pla de participació ECOM 2013
"Suport Domiciliari Multidisciplinar adreçat
a persones afectades d'Esclerosi Lateral
Amiotròfica (ELA) i les seves famílies"
Projecte DAVID
Pla integral d'inclusió social i d'acció
Associació d'Amputats Sant
comunitària per a persones amb diversitat
funcional física, majoritàriament persones
Jordi
amb amputació
Fundació Catalana per a la
Serveis integrals d'inclusió per a persones
Paràlisi Cerebral
de paràlisi cerebral
Associació "Coordinadora
Treballem en xarxa per fomentar
Síndrome de Down de
l'autonomia de les persones amb
Catalunya"
Síndrome de Down
Femarec, SCCL
Fem via
Projecte Reactiva't. Acollida, informació,
orientació, formació, ajuda material,
Fundació Privada Apado
econòmica i institucional directa, inclusió
social i inserció laboral de dones que es
troben en risc o situació d'exclusió social.
ENFORTINT
VINCLES:
programa
transversal per a fer front a la situació de
Fundació Privada President
Amat Roumens
vulnerabilitat i risc d'exclusió social de les
persones amb discapacitat intel·lectual
Llar-residència per a persones en extrema
Associació Iniciatives Solidàries
pobresa i menjador social.
Projecte Social IF: Inclusió i Futur.
FUNDACIÓ APIP-ACAM
Programa de lluita contra la pobresa a
través de l'habitatge i ocupació
Centre Obert Pare Manel, Acció social i
Fundació Pare Manel
educativa amb infància i adolescència en
risc social i pobresa
Informació i assessorament a les famílies
de persones amb discapacitat intel·lectual
Fundació Catalana tutelar
o del desenvolupament i als professionals
Aspanias
del sector social sobre el procediment
d'incapacitació i l'exercici de la tutela
"Programa àmen las samas- Servei
d'orientació social, mediació comunitària i
Federació d'Associacions
Gitanes de Catalunya
assessorament legal destinat a la població
gitana en situació de risc i exclusió social"
Fundació Nexe
Mou-te pels quiets i mimi i la girafa blava
Fundació del Bàsquet Català
Bàsquet per a tothom
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IMPORT
7.513,63 €
7.513,63 €
7.417,30 €
7.224,64 €

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

75

7.224,64 €

74

4.356,66 €

74

4.356,66 €

74

4.356,66 €

74

4.356,66 €

74

4.356,66 €

74
74

4.356,66 €
4.356,66 €

CIF

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT

Fundació Autònoma Solidària

Associació Pro Ayudas
Minorias Marginadas
Associació de Famílies
nombroses de Catalunya
FANOC
Federació d'Associació de
Veïns de Cornellà
Associació Esplai Masia
Espinós

NOM PROJECTE
PUNTS
Ampliació
territorial
del
Programa
socioeducatiu
CROMA:
Igualtat
d'oportunitats en l’accés a l'educació
74
d'infants i joves en risc d'exclusió al Vallès
Occidental.
Ajut alimentari a famílies amb situació de
74
precarietat

IMPORT

4.356,66 €

4.356,66 €

Servei d'informació i assessorament a
famílies nombroses

73

4.297,79 €

BOTIGA SOLIDARIA

73

4.297,79 €

Projecte Esplai

73

4.297,79 €

72

4.238,92 €

72

4.238,92 €

72

4.238,92 €

72

1.655,60 €

72

4.238,92 €

72
72

4.238,92 €
4.238,92 €

71

4.180,04 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70

2.000 €

70

3.861 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70
70

4.121,17 €
4.121,17 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70

4.121,17 €

70
70
70

4.121,17 €
4.121,17 €
4.006,65 €

Sarau inclusiu: lleure transformador per la
Associació d'Oci Inclusiu Sarau promoció de l'autodetergestionomia i el
valor de la diversitat
Suport al contingut sobre salut sexual i
afectiva en el marc del programa
SIDA STUDI
d'Educació per a la Salut impartit en els
centres educatius de Justícia juvenil de la
província de Barcelona
Fundació Privada El Llindar
Territori d'inclusió jove
Allotjament i habitatge supervisat per
Associació Prohabitatge
famílies i persones vulnerables. Barcelona
Coordinadora d'Associacions i Xarxa per la inclusió de les persones amb
Patronats de Disminuïts del
discapacitat i/o trastorn mental del Baix
Baix Llobregat
Llobregat
Fundació Privada Germina
Centre Obert Germina
Associació Diomira
Fent un 'clic' pel barri
Associació Compartir, Grup
Centre Obert Compartir El Pinar
Social Marista
Fundació Privada Avismón"Atenció a les necessitats de les persones
Catalunya
grans"
Programa
de
reinserció
per
a
Associació Social Forma 21
drogodependents
Espai de Lleure (Lleure social per a
Ateneu Santcugatenc
persones amb trastorn mental sever)
Associació Pro-Disminuïts
Físics i Psíquics de Sant
Casal d'estiu per a discapacitats
Cugat del Vallès
Suport integral a les famílies cuidadores i
Associació Catalana de
foment de l'autonomia de les persones
Malalties Neuromusculars
amb discapacitat
Associació per a la integració
"Junts trenquem el cercle". Ampliació i
de persones amb dificultats
consolidació.
socio-laborals"ENTREM-HI"
Fundació Privada Institut de
Aferra't: projecte d'atenció integral a
Reinserció Social
persones en situació de pobresa
Càritas Parroquial de Berga
Anant molt més enllà al Berguedà
Càritas Diocesana de Vic
Ens fem costat
Associació de Familiars de
Estimulació
cognitiva
en
malalts
Malalts d'Alzheimer de
d'Alzheimer en fase lleu i moderada
Barcelona
Les no estàndards actuem: servei
Associació Dones no
d'atenció psicosociolaboral de la dona
Estàndards
amb discapacitat
Inserció i manteniment laboral per a
Fundació Projecte AURA
persones amb discapacitats intel·lectual
Oportunitats laborals en el medi ordinari
L'Heura del Vallès Fundació
per a persones amb discapacitat
Privada
intel·lectual.
Fundació Àmbit Prevenció
Integració drogodependents
Fundació Step by Step
Viure millor, pas a pas
Fundació Privada Atendis
Ens movent junts!
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CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
Associació de Sant Tomàs
Fundació Save the childrenDelegació a Catalunya
Acció Escolta de Catalunya
Assistència i Gestió Integral,
Fundació Privada
Fundació Privada Amics de la
Gent Gran
Associació Joves per la
Igualtat i la Solidaritat
Associació de Voluntaris i
Amics de l'Hospital
Fundació per la lluita contra
l'esclerosi múltiple
Associació de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual. Tots
som Santboians
Associació de Cardiopaties
Congènites
Fundació Privada Lar per
Malalts Mentals

Associació Equilibri.

El Turó. Salut Mental.
Associació de familiars i
amics. Alt Penedès
Fundació Els Xipress

NOM PROJECTE
PUNTS
Teatre: Entre bambalines...
70
Contra la pobresa infantil, tots i totes
70
comptem
L'agrupament escolta com a eina d'inclusió
70
social del col·lectiu immigrant
PAIF "Programa d'atenció integral a
70
famílies"

IMPORT
4.121,17 €
4.121,17 €
4.121,17 €
4.121,17 €

La bufanda de la Laia

69

2.383,94 €

"Assessoria virtual L'Estenedor"

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

69

2.383,94 €

68

2.349,39 €

68

2.349,39 €

L'Encenall, Centre de Suport Personal per
a la Integració social
Servei d'atenció psicosocial integral per a
persones amb esclerosi múltiple
CLUB DE JOVES!
Atenció psicosocial a persones afectades
per cardiopaties i les seves famílies
Servei tuteles Fundació Lar a la província
de Barcelona.
Projecte Esperança. Projecte adreçat a la
inclusió social de familiars i malalts de
persones afectades per malalties mentals
que es troben en situació de vulnerabilitat
social.
S.A.F. Servei d'Atenció a les Famílies

PROJECTE SÒCIO - SANITARI
"Xarxa InQuieta" Club social d'atenció
Associació de Disminuïts físics
diürna per a persones amb discapacitat
d'Osona
física de la Comarca d'Osona.
Parròquia Sant Bernat de
Projecte prelaboral Pedraforca
Claravall
Programa d'estimulació i manteniment per
Associació Rural d'atenció a
a les persones grans i atenció a les
les Demències i l'Alzheimer
famílies cuidadores
Federació d'Ateneus de
Tots hi tenim lloc!
Catalunya
Fundació La Vinya, d'Acció
Centre Obert i d'esplai bocins
Social
DINS GARRAF: Treball en favor de la
inclusió social dels col·lectius més
Formació i Treball, Fundació
Privada
vulnerables a la comarca del Garraf.
Servei "INCLOU"
Associació per la Vida
Viu a casa amb suport, autonomia i
Independent
seguretat
Fundació Malalts Mentals de
Món de la malaltia mental. Assessorament
Catalunya
a famílies i professionals
FEM
L'ESPORT
ACCESSIBLE
A
Club Esportiu Fem Esport
TOTHOM: ACTIVITATS ESPORTIVES
Mataró
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
"Pobresa, exclusió i comunitats gitanes:
Fundació Secretariado Gitano acompanyament social per a l'atenció i el
suport a famílies en el context de crisi"
Comitè 1r. De Desembre
Campanya d'informació i sensibilització
Plataforma Unitària d'ONGsobre el nou accés al sistema públic de
Sida de Catalunya
salut
Fundació Privada Concepció
Projecte integral de suport a la majoria
Juvanteny
d'edat.
Federació d'Organitzacions
Acció comunitària i ciutadania. Centres
Catalanes de Gent Gran,
intergeneracionals
Dones i Família
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CIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT

NOM PROJECTE
PUNTS
La prevenció i detecció precoç dels
68
trastorns de la conducta alimentària des
dels serveis socials de Barcelona
Xarxa de cooperació per a la inclusió
ASSOCIACIÓ CLÚSTER
68
social i laboral de les persones amb
CRÈIXER
especials dificultats.
Associació Catalana Síndrome Atenció a persones afectades per la
68
X Fràgil
síndrome X fràgil i famílies
La Tutela, Fundació Privada
La Tutela, Fundació privada catalana
68
Catalana tutelar de
tutelar de discapacitats psíquics i persones
discapacitats psíquics
grans
Associació de Familiars de
Grups d'ajuda mútua per a familiars de
68
Malalts d'Alzheimer del
malalts d’Alzheimer del Maresme
Maresme
Associació de Familiars de
Família present. Programa d'intervenció
68
Malalts Mentals de Catalunya familiar en l'àmbit de la salut mental.
Fundació Privada de l'Obra
Servei d'atenció i acollida a ex-reclosos
68
Mercedària
Programa vellesa: per un envelliment actiu
Fundació Privada Cassià Just
68
i saludable
Federació Catalana pro
persones amb discapacitat
Programa ACCEPTA
68
intel·lectual
Compañia Santa Teresa de
Centre Obert: programa de prevenció de
Jesús-Teresianas (Centre
situacions de risc social i de pobresa en la
68
Esclat Bellvitge)
infància i l'adolescència.
Serveis d'inserció laboral per a les
Fundació Privada Mambré
68
persones sense sostre.
Fundació Privada Nostra
Servei de tutela de gent gran
68
Senyora dels Àngels
FUNDACIÓ PRIVADA
Exercici del servei tutelar al Vallès
68
TUTELAR FAMÍLIA I
Occidental
SOCIETAT
Plataforma d'Entitats per a la
Impuls jove
68
Inclusió dels Joves - PEI'Jove
Càritas Diocesana de
Servei d'ajudes econòmiques
68
Barcelona
Programa Prelaboral d'Inserció per a
Fundació Privada Engrunes
68
persones sense llar
Associació Centre d'Esplai
68
Infantil i Juvenil Eixida Camps ESPAI FAMILIAR "La Catifa"
Blancs
Associació Grupo Unión de
Aula d'estudi i reforç educatiu amb infants i
68
Sant Adrià del Besòs
joves del barri de la Mina.
Associació Catalana ProAtenció directa a les persones mab
68
persones sordcegues
sordceguesa.
"Quedem a la Disco". Activitat per a joves
Fundació Ludàlia
67
amb discapacitat intel·lectual
Atenció psicològica a persones amb
Fundació Avan
67
discapacitat d'origen neurològic, les seves
famílies i el seu entorn
Club Esportiu Esbonat i
Integració social de persones afectades de
67
Amistat Barcelona
paràlisi cerebral a través de l'esport
Club Social del Garraf per a malalts
ATRA
67
mentals
Calaix de Sastre; Espai de formació per
Associació Pro Disminuïts
67
promocionar l'autonomia de les persones
Psíquics del Berguedà
amb Discapacitat Psíquica
Associació Discapacitat Visual Atenció i rehabilitació psicosocial de les
67
Catalunya: B1+B2+B3
persones amb discapacitat visual
JUGUEN-HI TOTS: per la inclusió social
CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
67
de les persones amb discapacitat
intel·lectual
Associació Contra l'anorèxia i
la bulímia
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IMPORT
2.349,39 €

2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €

2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €

2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
2.349,39 €
1.107,82 €
1.107,82 €
1.107,82 €
1.107,82 €
1.107,82 €
1.107,82 €
1.107,82 €

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE
PUNTS
El Club de Feina: un mitjà per a la
67
integració socio-laboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual

IMPORT

XXXXXXXXX

Fundació Privada del
Maresme

XXXXXXXXX

Associació Manresana de
Pares de Nens Subdotats

Funciona

67

1.107,82 €

XXXXXXXXX

Fundació Privada Centre
d'Higiene Mental Les Corts

Programa especialitzat de suport a
l'autonomia de persones amb trastorn
mental PSATM

67

1.107,82 €

Fàbrica de somriures

67

1.107,82 €

CO Les Corts en moviment

67

1.107,82 €

Generació capaç

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

67

1.107,82 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

AYUDA A LA INFANCIA SIN
RECURSOS
Coordinadora d'Entitats Pro
Persones amb Discapacitat
Les Corts
Club Esportivo Minusválidos
San Rafael
ASSOCIACIÓ ESTEL

Projecte social de l'Associació l'Estel
Programa de millora del bagatge
Associació de Veïns pel
competencial de persones sota mesura
Benestar Ciutadà del Districte I
judicial i de sensibilització del teixit
i IX
empresarial
SALUT MENTAL SABADELL. Club jove. Club per a adolescents i joves
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS amb trastorn mental
Fundació Privada Quatre
Servei d'Atenció i Famílies Quatre Vents
Vents, Fundació Privada
(SAIF)
FUNDACIÓ
ACOLLIDA
I
Pis d'acollida ITACA
ESPERANÇA
Centre de Promoció Social
En clau d'inserció
"Francesc Palau"
ASOC COORDINADORA DE
COLECTIVOS DE
Gaudim d'un temps de lleure de qualitat i
DISMINUIDOS DE
que potencia les nostres capacitats
L'HOSPITALET DE LL.
Fundació Privada Llars
Llars compartides. Una solució d'habitatge
Compartides
per a la gent gran
Centre especial d'ocupació del
"Recicla't i crea ocupació"
Maresme de Mataró
Salut mental i teatre social, trenquem
Pallapupas
l'estigma.
Servei d'Acompanyament, Terapèutic per
ASSOCIACIÓ CENTRE L'ALBA
a la Inserció Social - SATIS
Coordinadora Nacional de
OIC. Òrgan d'informació i comunicació de
Jubilats i Pensionistes de
la Coordinadora Nacional de Jubilats i
Catalunya
Pensionistes de Catalunya
Iniciatives Sòcioculturals Espai socioeducatiu diari d’infància i joves
Centre d'Esplai Guadalhorce
en risc d'exclusió social
Programa d'atenció psicosocial i promoció
Lliga Reumatològica Catalana
de l'autonomia.
ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A
POBRES I MARGINATS
Acollida a les persones sense sostre.
"EULÀLIA GARRIGA"CARITAS SABADELL
Federació d'Entitats d'Atenció Projecte de participació d'infants i
a la Infància i a l'Adolescència adolescents: I tu, què opines?
Associació d'atenció a infants i
joves amb necessitats
Pis pont: pis de formació
especials
Fundació Privada PRESME
Intervenció preventiva amb mares que han
(Pro Educació i Salut Mental)
patit violència de gènere
Associació Espanyola
Tallers de dinàmica familiar per a pares i
Síndrome de Cornèlia de
germans de nens i nenes amb la síndrome
Lange
de Cornèlia de Lange
Activitats adreçades a l'atenció de
necessitats socials de persones i famílies.
Fundació Privada Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lourdes Pisos acollida per malalts desplaçats a
Barcelona
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1.107,82 €

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
Fundació Artesà per la
integració sociolaboral
Associació Benestar i
Desenvolupament

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Grups Socioeducatius d'Atenció Familiar

66

900 €

Preinfant

66

1.091,29 €

XXXXXXXXX

Suport Castellar

Pis Supervisat per Persones amb Malaltia
Mental

66

1.091,29 €

XXXXXXXXX

Fundació Privada Ana Ribot
Duran

Al teu costat

66

1.091,29 €

66

1.091,29 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

GRUPS DE RECOLZAMENT FAMILIAR:
Associació de pares disminuïts
espais de suport a pares i mares d’infants
psíquics del Maresme
pluridiscapacitats
Associació d'Intervenció en
SERVIM: Taller i centre d'activitats d'oci
Drogodependèncias d'Egara
per persones amb problemes de drogues
Taller documental participatiu: una eina
Fundació Privada La Roda,
d'Accions Culturals i del Lleure socioeducativa
Associació Alba, ajuda i
+Pels que tenen reinserció toxicòman
Fundació Humanitària Dr.
Servei de Voluntariat Terapèutic
Trueta
Associació Catalana
d'Integració i Desenvolupament Projecta't prepara't
Humà
Coordinació i gestió de l'Associació Dit i
Dit i Fet
Fet
Cipo, SCCL
Artesania per la inclusió 2013
Activitats per la prevenció de l'exclusió
Fundació Privada Adana
social de nens i joves amb TDAH.
PIS
D'ACOLLIDA
ACTUAVALLÈS:
Actuavallès, Actuem contra el
reinserció social i laboral per persones VIH
VIH-Sida
positives en situació d'exclusió social
Associació Catalana de
Activitats socials per a la millora de
Traumàtics Cranioencefàlics i l'autonomia de les persones amb dany
Dany cerebral de Catalunya
cerebral sobrevingut
Programa de promoció de l'envelliment
Fundació Privada Enllaç
actiu entre les persones grans LGTB
Parròquia Sant Vicenç en Sant
Expolleure
Vicenç dels Horts
InfoVIHtal: Punt d'informació, atenció i
Grupo de Trabajo sobre
acompanyament
per
a
persones
Tratamientos del VIH
immigrants amb el VIH o en risc d’adquirirlo.
Associació Catalana de
Programa
d'acompanyament
social
Familiars i Malalts
familiar per a persones afectades
d’Esquizofrènia
d'esquizofrènia i els seus familiars(PAF)
Escola de Pares i Mares: projecte formatiu
Projectes Socials La Fàbrica,
bimodal virtual-presencial per a la
SCCL
prevenció del consum de drogues entre
adolescent i joves
GRUP CALIU-INICIATIVES
"PUNT I SEGUIT.Iniciativa socio-laboral
PEL LLEURE
pel retorn a la vida activa"
ASSOCIACIÓ CENTRE DE
Servei d'Atenció Matinal
LLEURE TU TRIES!
Assistència personal i promoció per a la
Associació de Paraplègics i
vida autònoma de persones amb gran
Grans Minusvàlids de
discapacitat física 2013. Ampliació als
Catalunya
municipis de la província de Barcelona
Tenim un cor, et volem ajudar- Servei de
Associació de trasplantats
suport i atenció a les persones
trasplantades de cor o en procés de rebre
cardíacs CORS NOUS
un trasplantament
Bidó de Nou Barris
Projecte de Circ social per la cohesió
Fundació Èxit
Projecte Yob
Fundació Hospital de Dia de
Centre de dia per joves Nou Barris
Nou Barris
FUNDACIÓ CHAMPAGNAT
Centre Obert Rialles
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65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65
65

1.074,75 €
1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
Fundació Privada Uszheimer
per a malalties
neurodegeneratives
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
LEXIA
INICIATIVES DE
SOLIDARITAT I PROMOCIÓ
AFEV

XXXXXXXXX

Associació Coordinadora
d'ajuda unida

XXXXXXXXX

FUNDACIÓ PRO VIDA DE
CATALUNYA

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Coordinadora Contra la
Marginación de Cornellà
Moviment Educatiu del
Maresme
Atenció i Investigació de
socioaddiccions Pro Juventud
Associació Ciutadana AntiSida de Catalunya
ONG NUTRICION SIN
FRONTERAS

NOM PROJECTE
PUNTS
SADEN (Servei d'atenció a domicili
65
especialitzat
en
malalties
neurodegeneratives)
CIATE ADAPTAT

IMPORT
1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

Programa d'atenció a persones preses

65

1.074,75 €

Projecte MOU-TE!

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

65

1.074,75 €

BRAVAL. Prevenció de l'exclusió social
d'infants i joves al Raval de Barcelona
Acompanya un infant
Programa d'atenció integral i d'inserció
socio-laboral de persones en risc
d'exclusió social
Assistència i ajut a dones gestants i/o
mares amb nadons, en situació o risc
d'exclusió social

Programa de prevenció de tècniques de
manipulació psicològica
Espai Vihtal centre de dia per a persones
amb vih i exclusió social
BCN comparteix el menjar

Acompanyament terapèutic i hospitalari a
persones a persones amb greus
hospitalitzacions
Suport a persones amb discapacitat
Fundació Privada Sique!
intel·lectual sense llar/amb risc social dins
la xarxa d'habitatge social.
Fundació Privada La Salut Alta Aprenem
Servei d'atenció residencial per a dones
Associació Lligam per a la
en situació d'exclusió social o en greu risc
Inserció Social de dones
d'arribar-hi
La Carena Centre de
Accions d'acompanyament a la inserció
Formació per a joves
sociolaboral de joves
Associació Cedre per a la
Recurs socio-educatiu La Caseta
Promoció Social
Associació Assistencial Llar
Llar Trobada amb els joves
Trobada, Pare Damià
Associació per a la Salut
NOU CALIU: Intervenció grupal amb
familiar i comunitària Ventijol
famílies afectades per la nova pobresa
Projecte d'Acollida: famílies en risc
Fundació Privada Escó
d'exclusió social
Programa d'inserció sociolaboral integral
Fundació Salut i Comunitat
per a famílies (PISIF)
Centre Socioeducatiu Aula Oberta. Un
Associació Educativa Integral
espai per a la igualtat d'oportunitats, un
del Raval
espai per a les oportunitats iguals.
Suport individualitzat de les persones amb
Taller ÀURIA, SCCL
discapacitat.
Associació Juvenil Centro
CENTRE OBERT CENTRO AMIGOS
Amigos
Associació els Amics de la
Baixem al carrer
Plaça Santa Madrona
Fundació Privada Síndrome
Suport educatiu i social als afectats amb la
Tourette
Síndrome de Tourette i els seus familiars
Projecte coordinadora mentoria per a la
Associació Punt de Referència
inclusió
Federació Privada Catalana
Projecte Grans Actius
de Voluntariat Social
FUNDACIÓ PRIVADA
Pisos d'inclusió social a Calella
HABITAT SOLIDARI DE
CALELLA
Fundació Pere Mitjans
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CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
PUNTS
Associació de Serveis Juvenils
Radio La Mina
65
la Mina (Radio La Mina)
Associació In via
Projecte Endavant
65
Escola de la Pau: infants, adolescents i
65
Associació Casal Claret de Vic
joves
El racó de la infància, adolescència i
Fundació Social del Raval
65
joventut
Coordinadora d'Entitats del
Poble-sec per a tothom
65
Poble Sec
Federació Catalana de
"Fisioteràpia
afectats
malalts
poc
65
Malalties Neurològiques Poc
freqüents"
Freqüents
Federació d'Entitats amb
Pisos assistits per a joves extutelats
65
Projectes i Pisos Assistits
ACOSU
"Cap usuari sense recurs III"
65
Fundació Mercè Fontanilles de
Programa socioeducatiu i formatiu per a
65
manejament de serveis i
joves en risc d'exclusió social
iniciatives socials
Activitats de lleure per a persones amb
Associació Obrint-se al món
65
autisme
Aprofundim em l'atenció a les persones
Associació Esclat-Esclatec
65
afectades de traumatisme cranioencefàlic.
Orientació i formació per l'entrenament
Confederació d'Associacions
65
d'habilitats professionals dirigit a joves
de Veïnals de Catalunya
escolaritzats amb risc social (2ª fase)
Associació Espanyola contra
Ajuda social al malalt oncològic i a la seva
el Càncer (ajec). Junta de
65
família
Barcelona
Fundación Deportiva de Hípica Hipoterapia. Una esperança rehabilitadora
65
Adaptada Federica Cerdá
2013
Pont solidari: reutilització de recursos per
Fundació Banc de Recursos
65
entitats del 3r. Sector social de Catalunya

IMPORT
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €

1.074,75 €
1.074,75 €
1.074,75 €

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ENTITAT
Associació Saó - Prat (SuportAprenentatge-Orientació)

Centre Socioedicatiu Diürn

95

6.236,63 €

Assoc. Plataforma per la
Llengua - Col·lectiu
l'Esbarzer

La interculturalitat i la llengua com a
element d'inclusió social

93

6.105,33 €

Serveis d'atenció integral a la dona víctima
del tràfic amb finalitats d'explotació sexual

93

6.105,33 €

Prevenció de la Violència al llarg del Cicle
Vital de les Dones, II

92

6.039,69 €

ARA
ACTIVA'T.
sociolaboral

87

5.711,44 €

85

5.580,14 €

85

5.580,14 €

85

5.580,14 €

85

5.580,14 €

84

4.543,25 €

XXXXXXXXX

Adoratrices esclavas stmo
sacramento y caridad
prov.españa comunidad de
Sants
Tamaia viure sense violència ,
SCCL

XXXXXXXXX

ARA - Associació de serveis i
formació socioeducativa

XXXXXXXXX

Centre d'Estudis de l'Esplai

XXXXXXXXX

Fundació Privada Vincle

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Centre d'Esplai infantil i juvenil
MOWGLI
Dones en xarxa
Associació Candela per a la
investigació i acció
comunitària

NOM PROJECTE

Servei

PUNTS

d'inserció

Cuinant
Oportunitats.
Processos
d'acompanyament integral per a joves en
situació de risc social
Joves
i
inclusió
social.
Parelles
lingüístiques juvenils
El lleure; una oportunitat i un mitjà per a
tots els joves
Dones en xarxa, Dones ciutadanes
Sexualitat, Amor i Violència 2013
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IMPORT

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
Plataforma Unitària contra les
violències de gènere
Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia
FUNDACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT HUMÀ
I SOCIAL
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya
CAE, FORMACIÓ I SERVEIS
SÒCIO-CULTURALS
Associació de Professionals
de l'Integració Social de
Catalunya
Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
Esplais Catalans
Club Infantil i Juvenil Sanfeliu
Sant Ildefons

XXXXXXXXX

Associació La Rotllana

XXXXXXXXX

Fundació Privada Plataforma
Educativa

XXXXXXXXX

Fundació Joan XXIII

XXXXXXXXX

Escoltes Catalans

XXXXXXXXX

Dones amb Empenta
Fundació "Ciutat i Valors",
fundació privada de serveis i
iniciatives socials de la ciutat
de BCN

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Moviment per la Pau MPDL

XXXXXXXXX

Associació per a Joves Teb

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Recursos d'animació
intercultural
Fundació Privada Servei
Solidari per la Inclusió Social

SOS Racisme - Catalunya

XXXXXXXXX

Homes igualitaris-AHIGE
Catalunya
Fundació Cecot Formació

XXXXXXXXX

Fundació Privada Aroa

XXXXXXXXX

Salesians Sant Jordi
Associació CIVIC. Iniciatives
Socials i Ocupació

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Trenquem el silenci

84

4.543,25 €

ACTIVA'T. Empoderament, inclusió juvenil
i millora de l'ocupabilitat des de la
participació associativa

84

4.543,25 €

Programa pel Desenvolupament Humà
(FundSocial)

84

4.543,25 €

Promoció de l'associacionisme juvenil, el
lleure educatiu i el treball en xarxa

84

4.543,25 €

Fes Kampana.

84

3.715,83 €

Joves de la Coope

83

4.489,16 €

Suport, assessorament i xarxa de la
joventut associada dels Casals

81

4.380,99 €

Enfortint els esplais catalans

81

4.380,99 €

Millorem l'èxit escolar

81

4.380,99 €

81

4.380,99 €

81

4.380,99 €

80

4.326,90 €

80

4.326,90 €

La salut de les dones: Diversitat i realitats

79

3.413,29 €

Taller Gaudí. Projecte d'inclusió social i
laboral

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

3.413,29 €

79

2.600 €

ACT JOVE projecte de promoció i inclusió
dels adolescents i joves (als barris de
Badalona)
Moebius, servei d'inserció laboral per a
joves amb risc d'exlució social a Barcelona
Programa de Qualificació Professional
Inicial
Pla de Qualitat d'Escoltes Catalans 2013

Programa de prevenció, atenció i resposta
integral a la violència masclista
Dinàmiques participatives vers els drets
humans, 2013
Eficmus: Espai de formació i creació
musical
Eines per la Inclusió Social
Projecte de consolidació i millora del
Servei d'Atenció i Denúncia per a les
víctimes de racisme i xenofòbia. Treballant
per la xarxa per la convivència i la cohesió
social.
Veus
entrellaçades.
Masculinitats
i
Immigració
DONES + 45: Els reptes de la inserció
Dona coneix-te!, Programa d'apoderament
de la dona
Formació, clau per obrir noves portes
Esser dona

3.370,08 €
3.370,08 €

78

3.370,08 €

XXXXXXXXX

Fundación Wassu

Prevención de la mutilación
femenina en Catalunya

XXXXXXXXX

Conferació de comerç de
Catalunya

Oberts a la integració

78

3.370,08 €

XXXXXXXXX

ASSOCIACIÓ TAPÍS

Aktua - Projecte d'itineraris integrats
d'inserció sociolaboral amb beca salari per
a joves en risc d'exclusió

78

3.370,08 €
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genital

78
78

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ENTITAT
Associació ACORD
Fem pedagogia (en
constitución)
Fundació Privada Catalana
Comtal
Col.lectiu de Cultura Popular
Fundació Privada Claperós
Fundació Centre Obert Joan
Salvador
Associació Promotora Centre
de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison
Associació Dones del
Berguedà
Centre d'Estudis Africans i
Interculturals
AT2 Acció Transversal per la
Transformació Social
Associació Conexus. Atenció,
formació i investigació
psicosocial
Fundació Escola Josep Carol
Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i
Balears. Centre Jove
d'Anticoncepció i Sexualitat

XXXXXXXXX

FUNDACIÓ DE DONES.
FUNDACIÓ PRIVADA

XXXXXXXXX

El Safareig, Grup de dones
feministes de Cerdanyola

XXXXXXXXX

Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat

XXXXXXXXX

Associació Metges del Món

XXXXXXXXX

CA LA DONA

XXXXXXXXX

Fundació Adsis
Atlàntida Professionals per la
interculturalitat
Associació Sociocultural La
Formiga
Entitats catalanes d'acció
social

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Grups Associats pel Treball
Sociocultural
Associació de federacions i
associacions d'empresàries
del Mediterrani
Assoc Espai d'Inclusió i
Formació Casc Antic

XXXXXXXXX

Col·lectiu Maloka Colombia

XXXXXXXXX

Asociación de mujeres Itakas

NOM PROJECTE
PUNTS
Projecte "Servei per a la Diversitat secual,
73
en el marc de les institucions municipals
de la província de Barcelona
GPS a un futur millor - Fent camí cap a
73
una ocupació satisfactòria i sostenible

IMPORT
2.542,46 €
2.542,46 €

Punt d'Informació Sociolaboral Tria

72

2.507,63 €

Kausay
Apostem per tu

72
72

2.507,63 €
2.507,63 €

Monitors pel futur

72

2.507,63 €

Fem Lab

72

2.507,63 €

72

650 €

71

2.472,80 €

Projecte infantil i juvenil Anim@'t

71

2.472,80 €

Programa d'Atenció Integral contra la
Violència de Gènere

71

2.472,80 €

71

2.472,80 €

70

2.437,98 €

70

2.437,98 €

70

2.437,98 €

70

2.437,98 €

70

2.437,98 €

70

2.437,98 €

Un cos lliure de violències. Teixint
complicitats. Taller d'autoestima per dones
Veïnes d'origen pakistanès: llengua,
mediació i serveis

CascJOVE 2013
Capacitació de diferents grups de dones
com a agents de salut per a la promoció i
prevenció en drets i la salut sexual i
reproductiva
Ens trobem al barri. Projecte de promoció
de la convivència i la cohesió social als
barris
Detecció, atenció i recuperació de les
violències masclistes vers les dones i els
seus fills i filles
Servei d'Atenció Integral a Dones Víctimes
de Persecucions per Motius de Gènere i/o
Greus Vulneracions de Drets Humans
Consolidant la xarxa de salut comunitària:
enfortiment
de
les
associacions
senegaleses a Catalunya com a actors de
prevenció i promoció de la salut, 2013
Ca la Dona: un espai de relació política
feminista
Obrint oportunitats per als joves

70

2.437,98 €

Projecte interprofessions

70

2.437,98 €

Escola de Llengua i Ciutadania

70

2.437,98 €

DDiPAS: empoderant el talent femení

70

2.437,98 €

Sant Cosme Conviu! Desenvolupament
cultural i comunitari al barri de Sant
Cosme

70

2.437,98 €

Corresponsabilitzar és progressar

70

2.437,98 €

69

1.740,45 €

69

1.740,45 €

69

1.740,45 €

Acollida i eines de socialització per una
ciutadania activa
VI Fase
MUJERES PA'LANTE
Apoderament
de
les
dones
llatinoamericanes immigrants per a la seva
inserció i participació activa a la societat
Catalana
Dones Teixint Xarxa: salut psicosocial en
dones de centres penitenciaris

42/74

CIF

ENTITAT

XXXXXXXXX

Associació Coeducació

XXXXXXXXX

Fundació Babel Punt de
Trobada

XXXXXXXXX

Asoc. Momentos BCN

XXXXXXXXX

Hèlia associació de suport de
les dones que pateixen
violència de gènere
Fundació Privada Centre
d'Estudis i Recursos Veïnals
de Catalunya CONFAVC
Associació Artescena

XXXXXXXXX

Associació Exil

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Fundació Privada Catalana
Akwaba
Ravalnet
Associació de famílies
Lesbianes i Gais
Fundació Privada Integrament
Grup de Joves La fàbrica de
Can Tusell
Associació Catalana per la
integració d'homosexuals,
bisexuals i transexuals
immigrants
Alexandra Serveis d'Orientació
i Formació
Col·lectiu Lilith, Associació de
dones contra la violència de
gènere
Fundació Privada MigraStudium
Associació Dones Juristes
Associació Cultura Viva
Santobiana
Federació d'Associacions de
Veïns de Manresa
Federació Com AAVV del Baix
Llobregat
Coordinadora de les
Associacions Senegaleses de
Catalunya
Federación de Entidades
Latinoamericanas de
Catalunya
Associació de Joves
Estudiants de Catalunya
Associació de Dones
Periodistes de Catalunya
Federació de dones de
Catalunya per a la igualtat
Federació d'Entitats Culturals
Catalanes d'Origen Marroquí
Associació per la Cooperació,
la inserció social i la
interculturalitat

NOM PROJECTE
PUNTS
"COEDUCACIÓ:DE
LA
TEORIA
A
69
L'ACCIÓ II. Consolidant la coeducació al
territori, creant xarxa"
"PUENTES", Atenció Psicològica per a
69
Persones Immigrades
CaliCanto+CaliCuento un proyecto de
69
convivencia
Intervenció
amb
Dones
pel
Empoderament i l'Acció (IDEA)

seu

IMPORT
1.740,45 €
1.740,45 €
1.740,45 €

69

1.740,45 €

Grups d'Interacció Multicultural

68

1.715,22 €

Projecte de teatre social "Entrebarris"
"Programa de suport a la marentalitat per
a dones de violència de gènere i els seus
fills/es"
Acollida,
Inserció
sociolaboral
i
coneixement de l'entorn
Teixim la diversitat, 2013

68

1.715,22 €

68

1.715,22 €

68

1.715,22 €

68

1.715,22 €

Famílies LGTB

68

1.715,22 €

Llengua i formació, camí d'integració

68

1.715,22 €

Casal diari de Joves

68

1.715,22 €

Plataforma de Serveis per al col·lectiu
LGTB Immigrant

68

1.715,22 €

Connecta't amb tu mateixa

68

1.715,22 €

Projecte d'intervenció individual i grupal
per dones que han patit o pateixen
violència masclista

68

1.715,22 €

Acollida socio-lingüística i formació laboral

68

1.715,22 €

68

1.715,22 €

66

1.016,66 €

66

1.016,66 €

66

1.016,66 €

Transafricà

66

1.016,66 €

Projecte de Prevenció i formació per a la
inclusió social

66

1.016,66 €

Associa't

66

1.016,66 €

Tallers de Periodisme Crític i social

66

1.016,66 €

Programa d'acolliment psicològic

66

1.016,66 €

66

1.016,66 €

65

1.001,25 €

Projecte d'assistència jurídica a dones en
situació de maltractaments, violència
masclista o violència familiar.
"Albatetització de persones adultes i
atenció al col·lectiu immigrant"
Reforç escolar
Programa veïnal contra
masclista 8a. Edició

la

violència

La implicació i la participació de la
comunitat àrab
Intervenció socio-comunitària en barris
amb assentaments a la ciutat de
Barcelona
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CIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ENTITAT
Associació Salut i Família
Asociación Músicos por la Paz
y la Integración
Asoc. Alternativas Europeas
Barcelona
Associació dinamitzadora de
la xarxa feminista

NOM PROJECTE
PUNTS
Xarxa d'hospitalitat i suport jurídic i
psicosocial per a dones i famílies
65
immigrants

IMPORT
1.001,25 €

Veus i musica per a la integració

65

1.001,25 €

Arte y Acción

65

1.001,25 €

Les dones davant la violència: reflexions i
alternatives des del feminisme

65

1.001,25 €

Integr@'t

65

1.001,25 €

Integra*dos arte y cultura

65

1.001,25 €

65

1.001,25 €

65

1.001,25 €

Comunicación, expresión y acción

65

1.001,25 €

Conegudes a casa

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Asociación Intercultural
Latinoamericana
Dosmundosmil

Programas de actividades sociales (de
información, asesoramiento, formación y
seguimiento) para la inserción sociolaboral
dirigidos al colectivo de migrantes
latinoamericanos. "Trabajo y Vida"

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Associación de Estudiantes
Colombianos en Cataluña

Llavors de convivència

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Asociación Latinoamericana
de Sabadell

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Club Escola Futbol Bonaire

65

1.001,25 €

Centre d'Acolliment per Estrangers

65

1.001,25 €

Aules de Llengua
Curs d'iniciació a la llengua i la cultura
catalanes i curs d'introducció a la costura,
mitja i ganxet per a persones immigrades
africanes del sector nord de la població de
Sabadell

65

1.001,25 €

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Associació Social Andròmines
XXXXXXXXX

Asociación de Colombianos
Residentes en el Bages

Asociación para la cooperación
con el sur, las segovias.
Associació de Persones
XXXXXXXXX
Participants Àgora
Associació de cooperació
XXXXXXXXX
Castellar por Colòmbia
COOPERATIVA PROMOTORA
XXXXXXXXX DE MITJANS AUDIOVISUALS
(DRAC MÀGIC)
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Centre d'Acolliment per a
Estrangers
Associació Cultural Tretze

Gènere i tecnologia: Estratègies per a
l'activisme de les dones globals
Treballant la inclusió, millorant la cohesió
social

Ciudadanía Social:Formación y Bienestar
en Sabadell
El futbol amb la integració social per al
nouvinguts

XXXXXXXXX

Associació Afrocatalana
d'Acció Solidària Amics de la
Casamance

XXXXXXXXX

CENTRE D'ANÀLISIS I
PROGRAMES SANITARIS,
CAPS

L'escola Promotores de Salut

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Associació d'assistència a
dones agredides sexualment
de Catalunya

Assistència integral, especialitzada i
gratuïta a dones, nens, nenes, joves i
adolescents que han patit agressions
sexuals

65

1.001,25 €

XXXXXXXXX

Associació de Treballadors
Pakistanesos

XXXXXXXXX

Stop Sida

XXXXXXXXX

Federació Catalana de l'Esplai

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Acollida i integració de la comunitat
pakistanesa
Projecte d'inclusió social en població
immigrant LGTB
Tots i Totes Teixim C2 Tallers per a la
cohesió social en el lleure

65

1.001,25 €

65

1.001,25 €

65

1.001,25 €

Assemblea de Joves de
Caserres

Programa intergeneracional de formació
de dones

65

1.000 €

Associació de Dones Pont de
Rabenti

L'Art de les Dones: Creativitat i participació

65

750 €
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Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració i l’esgotament
del crèdit:
Àmbit de Benestar Social
CIF

XXXXXXXXXX

ENTITAT
Fundació Parròquia Sant Joan
d'Horta-Caliu espai d'acolliment
Fundació Privada Infància i
Família
FUNDACIÓ PRIVADA
BOSCANA
E-CRISTIANS
Associació de pares BordetaSant Medir (Escola Proa)
DE MANO EN MANO

XXXXXXXXXX

Gent solidària

XXXXXXXXXX

TRANS-FORMAS

XXXXXXXXXX

Fundació Privada Talita

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Associació de integració
social Taller d'Idees
RATIO, Associació de lleure
pro persones amb
discapacitat intel·lectual
Fundació Privada Goel

XXXXXXXXXX

Acció Social Montalegre

XXXXXXXXXX

Fundació Paideia
Fundació Catalana Síndrome
de Down
Oficina vida Independent
Fundació Infantil Ronald
McDonald
NO SOMOS INVISIBLES
Fundació Privada Auria
Fundació Bes Buddies
España Mejores Amigos

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Fundació Consorts Guasch
ENCERT Associació per al
foment, formació i ocupació
de discapacitats psíquics
ASSOCIACIÓ AUXILIA
Associació Excursionista
Altiplà
CLUB ESPORTIU CAR
ASSOCIACIÓ CATALANA
SÍNDROME DE WILLIAMS
Associació de Veïns de
Valldaura
Pigmalió. Associació per la
Prevenció i Tractament dels
Trastorns d'ansietat i de
l'Estat d'ànim

XXXXXXXXXX

Creación Positiva

XXXXXXXXXX

APDAH

NOM PROJECTE

PUNTS

Caliu espai d'acolliment

64

Acolliment familiar: tu pots canviar la vida d'un infant.

64

Les persones amb discapacitat intel·lectual viuen en un
medi ambient sostenible
Barris solidaris
Música a l'abast, la música de les persones amb
discapacitat.
Balonmano para todos
Ajuda a persones, famílies i ancians en situació greu de
pobresa i risc d'exclusió social
Ponts per a la inclusió social
Inclusió social de la infància i adolescència en situació
de risc

64
64
64
64
63
63
62

Projecte Taller d'Idees-Àrea Artística i Cultural

62

Mediació: Un camí cap a la inclusió

62

MEFI-BOSET
Atenció primària i domiciliària a famílies en risc
d'exclusió social
Escollim activitats d'oci. Es el nostre dret

62

Aprofita el Matí

62

Vida independent per a tothom

62

Una llar fora de la llar

61

"I els Valors Humans?"
Lleure 365

61
61

Vincles d’amistat

61

Envelliment actiu i millora de la qualitat de vida de la
gent gran mitjançant activitats dirigides a la captació en
l'ús de les TICS

61

Escola esportiva l'ENCERT

61

La cultura integradora de salut

60

Caminant cap al futur

60

"ESPORT, UNA PRÀCTICA PER TOTHOM"
Millora de la qualitat de vida de les persones afectades
per la SW i els seus familiars.
Projecte de foment de l'envelliment actiu de la qualitat de
les persones grans

60

Educació emocional

60

Atenció psicosocial a mujeres y hombres que viven con
VIH
Difusió d'informació sobre el TDAH i aportació d'eines
per afrontar-lo i millorar el rendiment escolar dels infants
i adolescents amb aquest trastorn.
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62
62

60
60

60
60

CIF

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE
PERIODISME FORA DE
QUADRE
ASSOCIACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DE LA DONA
TREBALLADORA "PERE
BUTINYÀ"
ASSOCIACIÓ PER A LA
RECERCA I L'ACCIÓ
SOCIAL
ÊTHOS - Associació per a la
prevenció i rehabilitació
integral de les dependències
ASOC CAN ENSENYA PARA
LA PROMOCION SOCIAL DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Associació CEPS, Associació
per a la Prevenció i la
Promoció de la Salut
Club de Trasplantats Hepàtics
de Catalunya
Fundació Privada Sophos
Centre de Recursos
Alternatius i Pedagògics de
Gràcia
Bona Voluntat en Acció
Gedi, Gestió i Disseny, SCCL

XXXXXXXXXX

Fundació Privada Pere Closa

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Club Esportiu Horitzó 1994
Fundació Vicki Bernadet
Associació Patinssolidaris

XXXXXXXXXX

Fundació Imatge i Autoestima

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ASSOCIACIÓ CENTRE
D'HIGIENE MENTAL LES
CORTS
SANT PERE CLAVER
FUNDACIÓ SERVEIS
SOCIALS
Associació per la Integració
del Deficient
Fundació Privada Maria
Auxiliadora
ASSOCIACIÓ LLAR DEL
PENSIONISTA LILLET
ASSOCIACIÓ
ARTRANSFORMA
Associació Catalana per al
Parkinson

XXXXXXXXXX

Fundació Privada Mas
Albornà

XXXXXXXXXX

Tallers Guinardó. SCCL

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Federació d'Associacions de
gent Gran de Catalunya
Associació per a la Inserció
Social i Laboral
Fundació Llar d'Avis de la
UEBE

NOM PROJECTE

PUNTS

Deconstruint estigmes sobre malalts mentals. Taller de
documental participatiu

60

Residència AVIDI. Acollida, vivenda i dignitat.

60

Estratègies d'enfortiment en situació de risc.

60

Programa sortida (de rehabilitació integral i inserció
socio-laboral)

60

Servei diari discapacitat intel·lectual Can Ensenya

60

Promoció d'un envelliment actiu i saludable entre la gent
gran

60

Atenció psicosocial a persones trasplantades i famílies

60

"Gent Gran Activa"

60

Projecte pilot "Gos i gent gran a Gràcia"

60

Inclusió socio laboral al Poble Sec
Cuinem oportunitats
Foment i suport a l'educació dels infants fills de famílies
gitanes.
"Aquadis"
Desfent el Nus
Caps de setmana amb patinssolidaris
Stop anorèxia en adolescents de barris pobres i
desfavorits.

60
60

ESPAI JOVE: Un espai per a la salut mental

60

Fem vida, fem esport!

60

Vida independent

60

El vivir: aula de reforç educatiu

60

L'art de la gent gran: creativitat i participació

60

Tallers creatius en família

60

Unitat d'atenció diürna per afectats per la malaltia de
Parkinson
52 TALLATS PER LA NORMALITZACIÓ Creació d'un
espai pedagògic on-line per a la sensibilització dels
estudiants vers les persones amb discapacitat i trastorn
mental
A casa teva, adquisició i consolidació d'habilitats per una
vida independent
Intercanvi sociocultural entre Casals a la Província de
Barcelona

60
60
60
60
60

60

60

60
60

Pis d'autonomia per a joves

60

Viure i conviure a la llar de Vilafranca: una estratègia
d'integració personal, desenvolupament i dinamització
local

60
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CIF
XXXXXXXXXX

ENTITAT
Recursos educatius per la
infància en risc

XXXXXXXXXX

Associació VIH-DA

XXXXXXXXXX

INSERCOOP, SCCL
ASSOCIACIÓ DE JOVES
EDUCADORS EDUCERE
FUNDACIÓ SOÑAR
DESPIERTO
Associació grup integrador de
minusvàlids de Mataró i
Maresme
FUNDACIÓ VIVER DE BELLLLOC
Fundació Privada Solidaritat
UB
Fundació Carles Blanch
Amics del Moviment Quart
Món Catalunya
Associació Llar del
pensionista de Guardiola de
Berguedà
FUNDACIÓN PRIVADA
ATENEU SANT ROC

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Unió General de Treballadors
Grup Recreatiu, educatiu,
social, cultural i alternatiu
ICARIA INICIATIVES
SOCIALS, SAL
FUNDACIÓ BENÈFICA
ASSIS
ASSOCIACIÓ MIRA'M
Fundació Disgrup
Grandalla, SCCL
Associació Acció
Hospitalitària
Associació Catalana "AVECE"
de persones amb accident
vascular cerebral
Associació Catalana de la
Malaltia de Huntington
FUNDACIÓ PRIVADA
RESIDÈNCIA SANTA
SUSANNA

XXXXXXXXXX

Fundació Joan Costa Roma

XXXXXXXXXX

Associació Centre d'Esplai
Xixell

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

FUNDACIÓ PRIVADA
JUBERT FIGUERAS
Federació d'Entitats Culturals
de Badia del Vallès
Fundació Gresol - Projecte
Home
FUNDACIÓ PRIVADA
CATALUNYA VOLUNTÀRIA
ASSOCIACIÓ PEL QUART
MÓN
L'Hora de Déu
Fundació privada pel suport
social solidari
Lluïsos de Gràcia

NOM PROJECTE
Servei integral al menor.
Servei d'atenció psicosocial i prevenció del VIH/SIDA i
altres ITS.
Xarxa d'Intercanvi d'Ocupabilitat (XIOC)
Punt familiar (Servei d'assistència socioeducativa per a
famílies infantils)
Inclusió social de la infància i adolescència en situació
de risc

PUNTS
59
59
59
59
58

T'acompanyem-Suport Familiar

58

Vida independent

58

Agricultura social per aturats de llarga durada a Sant
Feliu de Llobregat.
Tallers prel.laborals
Acompanyament contra l'exclusió de les famílies
galaicoportugueses a Barcelona

58
57
57

La Gent Gran a l'aventura de la TIC (tecnologia de la
formació i comunicació)

57

Atenció a la Infància i Adolescència en Risc Social

57

Capacitació i atenció integral de situacions de
vulnerabilitat. Circuits per a l'optimització dels recursos

57

Atenció familiar. Centre de tarda

56

Business with Social Value, 2013

56

Envelliment actiu i saludable

55

TEAssessora't
Projecte de formació i exhibició de la Fundació Disgrup
Volem sortir!

55
55
54

Un pla per avui, un servei pel demà

54

Programa de suport a les famílies afectades per un ictus

54

Cuidem al cuidador

53

Serveis de suport a domicili

53

Projecte per la promoció de la inserció sociolaboral de
pacients amb trastorn mental
ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES DE VACANCES
PER A INFANTS I ADOLESCENTS (3 A 17 ANYS) EN
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL DE L'ESPLAI XIXELL
Allotjament per a famílies cuidadores desplaçades sense
recursos

53

BADIA BON VEÍ

53

Servei d'orientació formativa i laboral per a joves en risc
d'exclusió social
Famílies X Famílies (voluntariat intergeneracional en
família)

53

53

53
52

Espai maternoinfantil

52

Projecte d'Atenció de necessitats bàsiques a famílies
dins el llindar de pobresa severa

52

Centre Obert

51

És bàsic associar-te: Vine als Lluïsos

51
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CIF
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ENTITAT
ASSOCIACIÓ GENT GRAN
DE BORREDA EN
CONSTITUCION
LaFundició, sccl
ASSOCIACIÓ CULTURAL I
EDUCATIVA MELIES
FUNDACIÓ PRIVADA PEL
FOMENT DE LA SOCIETAT
DEL CONEIXEMENT
Grup Colònies Ca n'Anglada
Associació Club d'Esplai
Pubilla Casas-Can Vidalet
Associació gent gran,
associació d'ajuda a la vellesa
Associació de Veïns Font dels
Capellans
ASSOCIACIÓ COMPARTIR
EXPERIÈNCIES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
Associació Minusvàlids Físics
de Cubelles
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA
DESPERTA ESPURNES
Fundació d'afectats i
afectades fibromialgia i
Síndrome de fatiga crònica
Associació Serveis Educatius
Recursos de l'Esplai-Serveis
d'Esplai
Associació de Familiars i
Afectats per patologies del
creixement
Associació La Mussara
RAVAL EN ACCIÓ.
ASSOCIACIÓ
Associació Centre Diari Can
Palet

XXXXXXXXXX

Fundació Esportsalus

XXXXXXXXXX

Fundació Projecte i Vida
Associació Catalana de
Dèficits Immunitaris Primaris
FUNDACIÓ TUTELAR
ASSESSORAMENT I
PROTECCIÓ DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Associació Catalana de la
Síndrome de RETT
ASOCIACIÓN DE VECINOS
COLLBLANC LA TORRASA
DE HOSPITALET
Associació Catalana per la
infància maltractada
Associació per a la Promoció
d'Iniciatives Socials i
Econòmiques
Fundació privada Summae
Fundació privada El Xop
Fundació Privada Auxilia
Barcelona
Associació Ajudam-Predegent
Associació de Veïns Trinitat
Nova

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

NOM PROJECTE

PUNTS

L'art de la gent gran: creativitat i participació

51

Querdí Pucañí. Fets Públics. Projecte de recerca, acció i
creació cultural comunitària amb població gitana del barri
de Bellvitge-el Gornal

51

Projecte Tahira

51

TECNOESTIU-TECNOHIVERN, un espai i un temps
pels més joves

51

Ampliació Centre Diari Grup Colònies Ca n'Anglada
Espai Familiar. Servei d'Atenció a la Petita Infància i
Famílies

50
50

Suport integral als grans i les seves famílies

49

Aprèn a la Font

48

Projecte Promoció de l'Envelliment Actiu i del Voluntariat
Social de la Gent Gran.

48

Respirem natura i cultura

48

Espinoi un espai òptim pel desenvolupament personal

48

Codo con Codo 2013

47

Èxit Escolar. El lleure per a la inclusió d'infants i joves.

47

Associació de Familiars i Afectats de Patologies del
Creixement

47

La Mussara Infantil i Juvenil
Projecte Terral: una iniciativa de voluntariat al servei de
la dona.

47

Joves Can Palet

46

Programa Esportiu de Promoció de la
incorporació Social per a Drogodependents
Servei d'Assessorament a la Família

Salut

i

46

46
46

No estic sol

46

Guia pràctica d'assessorament FUTAPPD

46

Programa d'intervencions adreçades a les nenes amb la
síndrome de Rett i les seves famílies

45

Hospitalet acull

45

COMUNIC@'T AMB SEGURETAT

44

RECONDUIR

44

Programa de Formació de la Fundació Summae
Click@l'hort
Temps de lleure per a infants i joves amb greus
discapacitats
PENSEM (Estimulació cognitiva)
Projecte comunitari d'atenció a infància, adolescència i
famílies del barri de trinitat nova

44
43
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43
43
42

CIF
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

ENTITAT
ASSOCIACIÓ ESPLAI SANT
JORDI D AIGUAFREDA
Associació per a la
Reeducació Auditiva dels
Nens Sords de Manresa
CASAL DE SORDS DE
BARCELONA
Associació Catalana "La llar"
de l'afectat d'esclerosi
múltiple
Associació Gabella

Associació Espanyola de les
XXXXXXXXXXX Mucopolisacaridosis i
síndromes relacionats
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Comissió de Cultura i Festes
de Casserres
ASSOCIACIÓ PUNT DE
TROBADA ACDMA
Associació Susoespai.
Creació i Salut Mental
ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE SÚRIA
Associació Cultural Casa
Orlandai
ESPAI LÚDIC
FUNDACIÓ GINESTA
ASSOCIACIÓ JUVENIL
ESQUITX
Càritas Interparroquial
Associació de Sords de
Sabadell
Associació Educativa Itaca,
entitat d'utilitat pública
Institució Benèfica Amics dels
Avis
ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA DE MANRESA
Federación Española de
Enfermedades Raras(Seu
Catalunya)
Associació Club d'Esplai La
Florida
Fundació GAEM (Grup
d'Afectats d'Esclerosi
Múltiple)
Centre d'intervenció
psicològica, anàlisis i integració
social
FEDERACIÓ CATALANA
D'ESPORTS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT FÍSICA
Fundació privada Via-Guasp
per a la Tutela del Malalt
Mental
Pensionistes i gent gran de
Cabrera de Mar
Associació Catalana d'espina
bífida i hidrocefàlia
Federació de cooperatives
agràries de Catalunya
APA de la escuela graduada
mixta Figaró

NOM PROJECTE

PUNTS

Promoció del programa activitats gent gran Aiguafreda

42

Atenció a infants sense recursos en risc d'exclusió social
amb trastorns de llenguatge i de conducta.

42

PSICOTALLERS
BARCELONA

42

AL

CASAL

DE

SORDS

DE

Millorar la qualitat de vida dels afectats d'esclerosi
múltiple i malalties similars

41

Centre Obert Compartir
Intervencions de promoció a la autonomia personal dels
afectats de MPS i síndromes relacionats i suport
psicosocial a les famílies cuidadores-polissa de serveis
MPS

41

Casserres mira al mon

41

Programa d'atenció a famílies amb adolescents

41

Seminari-taller: al Mnac i a la Fundació Miró

40

InfantSúria

40

41

Hort social a l'Espai Gardenyes

40

Espai Arts
Millora de la qualitat de vida de les famílies

38
38

Esquitx Jove per l'inclusió social

38

Projecte Arrels.
Servei d'Atenció a les Persones Sordes de Sabadell i
rodalies

36

Centre Obert Itaca

36

La rítmica aplicada al mon de les demències

36

Programa d'Higiene Personal.

36

Grups d'ajuda mútua (GAM): Integració social i millora
de la qualitat de vida.

35

Vine a l'esplai

35

Volem saber 2.0: En línia amb els afectats d'esclerosi
múltiple.

35

Suport psicosocial a famílies en perill d’exclusió social.
SAF

34

HospiSport

34

Sortides lúdiques de la Fundació Via Guasp

34

Celebració dia gent gran

34

Programa d'orientació i formació online per a la inclusió
sociolaboral de les persones amb espina bífida
Socialcoop 2013: repte de col·laboració administracióempresa
Campanya per la inclusió social, el civisme i la cobertura
de necessitats socials dels infants de l'Escola de
Montmany
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36

31
31
31

CIF
XXXXXXXXXXX

ENTITAT
Associació mares i pares
d'alumnes col·legi Paideia

XXXXXXXXXXX FUNDACIÓ PRIVADA DAU
XXXXXXXXXXX

AMPA ESCOLA
GUIMBARDA

NOM PROJECTE

PUNTS

El treball amb suport una aposta de futur!

30

Programa d'atenció a famílies i a afectats de malaltia
mental severa

30

Fisioteràpia aplicada per persones amb pluridiscapacitat.

30

Propostes per la Comunitat des de la Comunitat:
activitats socio educatives, socials i culturals per infants i
adults des de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola
Pere Vila de Ciutat Vella, Barcelona
Fundació Iniciatives Solidàries Centre per a joves Ginkgo
Taller el Xop S.C.C.L.
Activitats d'inclusió discapacitats intel·lectuals
AFA VALLÈS OCCIDENTAL
Grup d'Ajuda Mútua (GAM)
Associació per la Cultura i
Accions per al coneixement de la Gent Gran
l'Oci de la Tercera Edat
Associació per la joventut i
Avança+.Tasta oficis
projectes per la infància
Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer i altres
Centre d'Activitats Terapèutiques i d'Esbarjo de Gavà
demències de Gavà
ASOCIACIÓN NO AL ACOSO
NACE-No al acoso escolarESCOLAR
Associació Educativa
Escola de Família Tramuntana
Tramuntana
Fundació Privada para la
Escuela de natación adaptada
Promoción de Deportistas
Adaptados
Servei de Suport Psicoterapèutic per a infants i joves
Associació Asteroide B-612
víctimes de maltractament i/o abús sexual
Llar de persones de Badalona Psicotallers per a Persones Sordes
Centre Obert Moisès, intervenció socioeducativa amb
Associació el Far, Servei
infants i adolescents en situació d'exclusió social i les
Social Evangèlic
seves famílies
Formació per a la inclusió : des de la cultura del treball a
ASSOCIACIÓ ESTEL TAPIA
la inclusió socio laboral
ASSOCIACIÓ ANGLE VALLÈS Escola de pares i mares
Associació Plataforma
Programa Plataforma Autonomia Personal
Autonomia Personal
Associació Casal d'Avis El
Activitats Casals d'Avis El Bon Caliu
Bon Caliu de Bigues i Riells
MALLA ASSOCIACIÓ
CATALANA TUTELAR
Servei de pretuteles
PERSONES AMB
DISCAPACITAT PSÍQUICA
Secretariat d'Entitats de
Sants, Hostafrancs i la
Espai de deures
Bordeta
Incloure per créixer: Projecte d’intervenció per a la
RAL, SCCL (Entitat sense
informació, assessorament i seguiment a empreses per
ànim de lucre)
la inserció laboral de persones amb discapacitat
Associació de Pares
Espai d'oci del grup GRUPDEM.
Grupdem
FUNDACIÓ CATALUNYAAMÈRICA-SANT JERONI DE Residència d'estudiants sense recursos suficients
LA MURTRA
Associació de famílies mono i
Temps per canviar (Banc del Temps del Berguedà)
uniper, del Berguedà
FUNDACIÓ PRIVADA
Donem-nos a conèixer
CANIGÓ
Ampa CEIP Valldeneu
A Sant Martí tots eduquem!
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
DE MALALTS D'ALZHEIMER
Suport als familiars i cuidadors de malalts d'Alzheimer.
I ALTRES DEMÈNCIES DEL
Formació i grups d'autoajuda.
BAGES BERGUEDÀ I
SOLSONÈS

Associació de pares
XXXXXXXXXXX d'alumnes del Col·legi Públic
Pere Vila

30

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

29
29
29

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
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28
28
28
28
27
26
26
26
26
26
26
25
25

22

21

21
20
20
20
18
18

17

CIF
ENTITAT
XXXXXXXXXXX Fundació Privada ARSIS
Plataforma d'entitats i veïns
XXXXXXXXXXX
de La Mina
Fundació Pro-disminuits físics
XXXXXXXXXXX
de Finestrelles
AMPA DE LA ESCUELA
XXXXXXXXXXX LLABEIG, DE VILOBÍ DEL
PENEDÈS
Fundació Privada d'Inserció
XXXXXXXXXXX Desenvolupament
Acompanyament
Gresol, ajuda i solidaritat del
XXXXXXXXXXX
Guinardó
XXXXXXXXXXX FUNDACIÓN GRUPO SIFU
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

ASSOCIACIÓ ESPAI
JUGAJORBA
Servei d'habitatge social.
Càrites Parròquia St. Joan
Baptista
CLUB DEPORTIVO
TARRASA HOCKEY C D
TARRASA HOCKEY
ASOC DE
DISCAPACITADOS FÍSICOS
Y PSIQUICOS DEL GORNAL
FUNDACIÓ POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL
NUCLI ANTIC DE PRAT DE
LLOBREGAT

NOM PROJECTE
Programa humanitari de la Fundació Arsis

PUNTS
16

Ajut per a tècnic
Estimulació
discapacitat

multisensorial

16
per

a

persones

amb

15

Igualtat d'Oportunitats

15

Projecte d'intervenció socioeducativa amb infants i joves
en risc d'exclusió del barri de Torre Romeu

11

Promoció d’hàbits saludables en famílies en risc
d'exclusió social
Curs d'Habilitats socials i millora de la autonomia
(GLOBOFLEXIA)

10
10

Activitats Espai JugaJorba 2013

8

L'habitatge, una necessitat social de primer ordre.

6

C.D. Terrassa Hockey-Tennis adaptat

4

Convivències a Lloret

0

Diploma ciència, tecnologia i societat.

0

Dinamització per a la gent gran

0

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ENTITAT
Moviment Laic i Progressista
Associació Catalana de
Residents Senegalesos
Sant Just Solidari
Asoc Cultural La Quinta Pata
"en constitución"
Associació Sociocultural IBN
BATUTA
América, España, Solidaridad
y Cooperación
Associació de Dones
Separades i Divorciades de
Catalunya
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA
BALCONADA
Associació Multicultural Sant
Cugat
Associació de Professionals
Agents Igualtat de Catalunya
Associació Mares Món
Grup de dones del barri Can
Mariner
Asociació Sakura-Onna
Eines per a l'Orientació i el
Desenvolupament dels R.H.
Associació Cultural Trastero
de las Artes

NOM PROJECTE
PUNTS
Coordinació de la xarxa d'acció social i lleure educatiu de
64
les associacions juvenils del Moviment Laic i Progressista
Xall Yoon - Obrim camins

64

Conviure a la mediterrània

64

Jornadas- Talleres Interculturales Antirumor - 2 edición

64

Projecte Integral d'ASCIB:acollida i acompanyament,
participació i integració
Enraonem!!! Beremars interculturals al voltant de la
convivència

64
64

Ajuda Integral contra la violència de génere

64

Entrecultures 2013

64

Programa de prevenció integral de la violència i el dol
migratori en dones immigrants
Famílies monoparentals des d'una perspectiva de gènere:
Petits programes que fan créixer la comunitat
Entrellana Formació

63
63
63

Plataforma dones aturades

63

Prevenim i afrontem la violència masclista a través de
l'autodefensa de les dones

63

Eines per a l'orientació i el desenvolupament dels R.H

63

Mucha Mujer

63
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CIF

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ENTITAT
Associació col·lectiu de dones
en l'església per la paritat
Fundación CEPAIM acción
integral con migrantes
Institut Quotidiana IQ
Federación por Colombia
desde el exterior
Federació de dones per a la
igualtat del Baix Llobregat
Associació Intercultural Llatins
per Catalunya
La Llum del Nord. Associació
per la ciutadania i la
cooperació entre pobles.
Associació per a l'Estudi i
Promoció del Benestar Social
Associació tècnics en
immigració
MOUSIKE
Associació Cultural
Meditarrània de l'Hospitalet
L'ARADA, CREATIVITAT
SOCIAL
Àmbit d'Investigació i Difusió
Maria Corral de Barcelona
Asoc. De vecinos sector
Rocafonda
Heura de Barcelona
Fundació Privada Esquerdes
S.F.
Federación de Asociaciones
Americanas en Catalunya
Aliança Francesa de Sabadell
Associació Cultural Educativa
i Social Operativa de Dones
Pakistaneses
Centre Juvenil d'adolescents
del Carmel-Formació,
Promoció, Inserció
Centro Social de Sants
Associació Media Africa

XXXXXXXXXX

Fundación para la diversidad

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Consell de l'Esplai de
l'Hospitalet
Associació de mediadors
culturals africans del
maresme "Vine amb mi"
Associacio de dones de
Montesquiu
Fundació Privada Ficat
Associació de Formació
Permanent d'Adults
CREIXENT
Asoc Coordinadora Festa de
la Diversidad de Sabadell
Coordinadora d'Associacions
de grups de dones
Interculturalitat i Convivència
A.S.A.L
Asoc de Abuel@s por la
custodia compartida

NOM PROJECTE

PUNTS

Difusió de la Teologia Feminista

63

Salir adelante: Fortaleciendo relaciones de igualdad

63

Informació per a la Igualtat

62

Dones construint futur

62

Detecció de la violència psíquica masclista a les
associacions de dones

62

La dona teixint cultures

62

Programa d'orientació laboral i acompanyament a les
persones immigrades amb dificultats d'inserció

62

Projecte Bitàcora:Un espai d'acollida

62

Camins incerts

62

Veus: Tallers de reflexió sobre violència de gènere

62

Accio d'Atenció a les persones

62

Projecte Enfil'at Catalunya Central

62

Projecte STOP RUMORS

62

Totes plegades

62

Dones fent barri

62

Acollim els nous catalans

62

Ave Fénix

62

SexualitatS

61

Visibilitat 5a etapa (Fala-Dona)

61

Mares del Món

60

Vers la Integració Total 2013
El projecte Ñu book: Compartint (en wolof)
Divulgació i sensibilització dels objectius del Charter de la
Diversitat

57
56

Foment de l'educació en el lleure a l'Hospitalet

55

La salut a prop de tots. Comunicació intercultural i
aproximació a la salut a Mataró

54

Dona conèixe't a tu mateixa!

52

Servei d'assessorament, acompanyament i formació
jurídica integral a persones estrangeres

49

Per una formació plurinacional, multicultural i cosmopolita

47

12ª Festa de la Diversitat de Sabadell

46

Certament Literari Relat Curt Isabel Alonso

37

Viatges culturals a la Catalunya Vella

37

Fomento de la igualdad para la guarda de los menores:
"defensa del derecho de los menores a disfrutar de una
guarda compartida y a disfrutar de la relación con sus
abuelos"

36
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55

CIF
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ENTITAT
Unió d'Associacions de Veïns
de Sants-Montjuïc
Asoc. Nacional Mamas y
fitness
Associació EGBE ISEDALE
OMO YORUBA
L'Alzinar, Societat Recreativa
i Cultural de Masquefa
Associació Dones i Progres

NOM PROJECTE

PUNTS

Seure a Taula

33

Sweetfit

29

Integració de persones nigerianes

22

Sistema de formació en el lleure de l'Alzinar

20

EL REIKI COM A TERAPIA EN LA VIOLENCIA DE
GÈNERE

10

Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria:
Àmbit de Benestar Social
CIF
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU
No s'ajusta a la Base 2– Es
Institució Neuro Psico
Colònies d'estiu per infants i
tracta d’un projecte de
Pedagògica
adolescents de la Residència GURU
RESPIR.
Minyons Escoltes i Guies de
No s’ajusta a la Base 5–
Inclusió social
Catalunya
Presentar més d’un projecte.
FUNDACION ACCION
No s’ajusta a l’objecte de la
BIENESTAR Y
Empenta per emprendre
convocatòria – Base 1.
DESARROLLO
Centre de Recursos
No s’ajusta a la Base 5–
Alternatius i Pedagògics de
T'acompanyo el dol
Presentar més d’un projecte.
Gràcia
Fundació
Escolta
Josep
No s’ajusta a la Base 5–
Quedem al Quico?
Carol
Presentar més d’un projecte.
Associació de Professionals
No s’ajusta a la Base 5–
Integrades
de l'Integració Social de
Presentar més d’un projecte.
Catalunya
No s’ajusta a la Base 5–
Associació Punt de Referència Projecte trajecte
Presentar més d’un projecte.
No s’ajusta a la Base 5–
Col·lectiu de Cultura Popular No t'@turis
Presentar més d’un projecte.
Associació de veïns La
No s’ajusta a la Base 5–
Racó familiar i comunitari
Balconada
Presentar més d’un projecte.
Centre de Recursos
No s’ajusta a la Base 5–
Noves realitats sociolaborals
Alternatius i Pedagògics de
Presentar més d’un projecte.
Gràcia
SOCIETAT CORAL
Restabliment del monument a Josep No s'ajusta a l'objecte de la
L’ALIANÇA
Anselm Clavé
convocatòria. – Base 1.
No s'ajusta a l'objecte de la
TARPUNA SCCL
WEB 2.0.Infinitloop
convocatòria. – Base 1.
Tu també pots! Aprèn a anar en No s'ajusta a l'objecte de la
Associació Doblegiro
bicicleta
convocatòria. – Base 1.
Servei d'Informació. Assessorament
Centre de Recursos
i mediació comunitària
per No s’ajusta a la Base 5–
Alternatius i Pedagògics de
posseïdors d'animals domèstics en Presentar més d’un projecte.
Gràcia
el context urbà
Ateneu Igualadí de la classe Celebració del 150è aniversari de No s'ajusta a l'objecte de la
obrera
l'Ateneu Igualadí
convocatòria. – Base 1.
Incompliment de la Base 18.
No són subvencionables les
FUNDACIÓ D'ANCIANS DE Adquisició d'un ascensor per a
depeses per l’adquisició de
SANT FELIU DE TORELLÓ
l'adaptació de l'entorn.
béns
materials
i
equipaments inventariables.
PENYA BLANC-BLAVA DE Inclusió social i lluita contra la No s'ajusta a l'objecte de la
LA ROCA DEL VALLÈS
pobresa
convocatòria. – Base 1.
Xarxa Comunitària de Sant Accions comunitàries per a la
Fora de termini.
Antoni
inclusió social
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CIF

ENTITAT
NOM PROJECTE
SEMINARI DE VIC-BISBAT
Menú Low Cost
DE VIC
Associació Promotora de
XXXXXXXXXXX serveis especials i atencions Compartir avui
terapèutiques
AGRUPACIÓN DE VECINOS
Joves en acció
XXXXXXXXXXX
DE LA BARRIADA EL XOP
"Programa d'intervenció psicosocial
Associació EDAI Persona i
XXXXXXXXXXX
naturista en infants en risc d'exclusió
Entorn Social
social: escola i entorn familiar"
Fundación
TRAB.OR
- Millora i ampliació en l'oferta de
XXXXXXXXXXX
Centre Diari Sant Josep
tallers-lúdico-educatius i sortides
Centre Cultural de Formació i "A tu lado". Programa social de
XXXXXXXXXXX Ocupació Professional Sant lucha contra la pobresa y la
Martí
exclusión social.
ASSOCIACIÓ DE
Projecte Oci i Respir Familiar:
XXXXXXXXXXX DISCAPACITATS DE L'ALT
"GAUDIM"
MARESME (ADIAM)
Federació Catalana d'entitats Setmana Catalana Prevenció del
XXXXXXXXXXX
contra el Càncer
càncer 2013
Casa de Andalucía La
XXXXXXXXXXX
Actividad Cultural año 2013
Llagosta
Programa d'acompanyament a gent
XXXXXXXXXXX Fundació Privada Enllaç
gran LGTB en situació de soledat
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX Associació Catalana Nabiu

XXXXXXXXXXX

Associació de Paràlisi
Cerebral

Dotar d'Àmbits d'investigació i de
Partenariat institucional Grup de
Consens FIL
Suport a les famílies cuidadores:
Conciliació de la vida familiar amb la
social i laboral

MOTIU
Fora de termini.
Fora de termini.
Fora de termini.
Fora de termini.
Fora de termini.
Fora de termini.

Fora de termini.
Fora de termini.
Fora de termini.
No s’ajusta a la Base 5–
Presentar més d’un projecte.
No s’ajusta a la Base 2–– Es
tracta d’un congrés, jornada,
publicació,
estudi
o
investigació.
No s'ajusta a la Base 2– Es
tracta d’un projecte de
RESPIR.

ASSOCIACIÓ SUPORT AL
Ajuda econòmica pel servei de No s’ajusta a l’objecte de la
XXXXXXXXXXX DISMINUÏT PSÍQUIC MARE
menjador del Centre Ocupacional.
convocatòria – Base 1.
DE DEU BELLVITGE
No s'ajusta a la Base 2– Es
FUNDACIÓ CATALANA
XXXXXXXXXXX
Colònies per a tots i totes
tracta d’un projecte de
GUIMBARDA
RESPIR
No s'ajusta a la Base 2– Es
XXXXXXXXXXX Associació CO Les Corts
Ens anem
tracta d’un projecte de
RESPIR
Associació per l'Ajut Social i
No s’ajusta a l’objecte de la
XXXXXXXXXXX
Aprendre per al canvi.
Laboral Beraca
convocatòria
Tallers de comunicació per la gent No s’ajusta a l’objecte de la
XXXXXXXXXXX DELTA Gent Activa
gran activa
convocatòria

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
MOTIU
Asoc. de personas sordas de Integració social i ajuts a les
Fora de termini
terrassa
persones
Casal Lambda
Acció Cívica 2013
Fora de termini
Arenys.org
Amb els teus ulls
Fora de termini
Associació Grup Dones de Dinamització del projecte actiu
Fora de termini
Bigues i Riells
Dones Bir 2013
No s'ajusta a la Base 1a de
Dinamització i Documentació "Suport en la gestió d'entitats i la Convocatòria: el projecte
per a l'Igualtat d'Oportunitats formació en noves tecnologies"
presentat no s’ajusta a
l’objecte de la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 2a de
la Convocatòria: el projecte
Centre d'Estudis de l'Hospitalet Jornades "L'hospitalet i la immigració"
presentat es
basa en
actuacions o actes puntuals.
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CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

Espais DONESUGT: Consolidant les
XXXXXXXXXXX Unió General de Treballadors eines
i
serveis
d'informació,
assessorament i atenció a les dones

XXXXXXXXXXX

La inclusió i la transformació social a
Minyons Escoltes i Guies de
través del moviment escolta i guia,
Catalunya
dels nens i nenes de Pineda

XXXXXXXXXXX

L'ARADA,
SOCIAL

XXXXXXXXXXX

L'ARADA, CREATIVITAT
SOCIAL

Telaranya: promoció creativa del
teixit social

XXXXXXXXXX

Ateneu Santcugatenc

Vivim Sant Cugat (Projecte d'acollida
de l'Ateneu)

XXXXXXXXXX

Associació Social
Andròmines

Integr@'t

CREATIVITAT Foment de l'Economia Social per a
joves com a entorn d'autoocupació

Associació de Veïns pel
XXXXXXXXXXX Benestar Ciutadà del Districte Autodona't
I i IX

XXXXXXXXXXX

Associació Casal Claret de
Escola de la Pau - Dones
Vic

XXXXXXXXXXX

Associació Cedre per a la
Voluntariat de Presons
Promoció Social

XXXXXXXXXXX

Federación de Asociaciones
Involúcrate
Americanas en Catalunya

XXXXXXXXXXX

Federación de Asociaciones
Tiempo de diversidad
Americanas en Catalunya

XXXXXXXXXXX

Servei d'Atenció per a la Integració
Fundació Privada Quatre
Social Progresiva de Famílies en
Vents, Fundació Privada
Exclusió Social NOU HORITZÓ

Servei
d'assessorament,
acompanyament i mediació a
Comissió Catalana d'Ajuda al
XXXXXXXXXXX
persones refugiades i immigrants a
Refugiat
Barcelona, El Prat de Llobregat i
Sabadell
Servei d'acolliment, assessorament i
acompanyament de persones LGTB
FUNDACIÓ PRIVADA
XXXXXXXXXXX
ENLLAÇ
en situació de dependència i/o
vulnerabilitat-

MOTIU
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.

No s'ajusta a la Base 5a de
la Convocatòria: l’entitat ha
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
Associació de Professionals
la Convocatòria: l’entitat ha
XXXXXXXXXXX de l'Integració Social de Tot Suma
presentat més d’un projecte
Catalunya
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
Atenció integral a dones en entorns la Convocatòria: l’entitat ha
XXXXXXXXXXX Fundació Àmbit Prevenció
d'exclusió
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
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CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU
No s'ajusta a la Base 5a de
América, España, Solidaridad Primera
Atención,
Orientación la Convocatòria: l’entitat ha
XXXXXXXXXXX
y Cooperación
Sociolaboral y Asistencia Legal
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
No s'ajusta a la Base 5a de
América, España, Solidaridad Prevención de la Vilencia contra las la Convocatòria: l’entitat ha
XXXXXXXXXXX
y Cooperación
Mujeres e Hijos e Hijas
presentat més d’un projecte
a la convocatòria.
Asoc. Cultural Andaluza en
XXXXXXXXXXX Cataluña Hdad Nuestra Sra. Romeria del Rocío a Catalunya
Renuncien a la sol·licitud
Del Rocio en Pineda de Mar

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 a 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 2013 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 2014 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 21 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/benestar/subvencionsentitats-2013 i http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2013 i revestirà la
forma de:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que
contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases i convocatòria, 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 la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases i convocatòria, 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 75.2 del RLGS.
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En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar:
a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses.
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
c] 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, l’import del qual haurà de ser com a
mínim el doble del de la subvenció concedida.
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 al/la beneficiari/ària.
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 21.
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic
actual amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així
com 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’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de
l’activitat realitzada.
Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la
base 17 de les bases reguladores.
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a] 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.
b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 15, hauran
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre
General de Documents de la Diputació de Barcelona. La proposta es considerarà
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data
de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa.
c] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones.
d] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e] 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 referides actuacions 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, a més d’allò indicat a l’apartat b) d’aquesta mateixa
base 17.
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 de les subvencions
d’aquesta convocatòria.
h] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil (18.000) €, per les despeses
consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària haurà
d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més
avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les
despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats
que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la
sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la
documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.
i] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut
amb posterioritat a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona.
j] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest
seguiment serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones
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Sisè.- Aplicar la despesa de set-cents nou mil nou-cents noranta-nou euros amb
noranta-vuit cèntims (709.999,98) € a càrrec de l’aplicació pressupostària
60100/231A0/489.01 i dos-cents vuitanta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb
setanta-un cèntims (289.998,71) € a càrrec de l’aplicació pressupostària
60300/232A1/489.00 del pressupost de l’any 2013 de la Diputació de Barcelona.
Setè.- Notificar els presents acords, en la part que els afecta, a tots els interessats.
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.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
22.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2013, per import de dos-cents
disset mil dos-cents noranta (217.290) €.- 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 29
de novembre de 2012, 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, per a
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació
de Barcelona.
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2009, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès que, d’acord amb la base tretzena de les bases reguladores d’aquestes
subvencions, s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 17 de maig de 2013 per a
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les
bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr.
Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a
president; pel Sr. Josep Maria Sabaté i Vidal director de serveis de Suport a la
Coordinació General de l’Àrea de Presidència; pel Sr. Jordi Bellapart Colomer, gerent
de Serveis d’Espais Naturals; pel Sr. Ramon Espinach Grau, cap de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals; pel Sr. Vicenç Sureda i Obrador, tècnic assessor en matèria
d’Espais Naturals, per delegació del Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Sr. J. Recaredo Vidiella i Roca; actuant com a secretaria la cap de l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Ma. Àngels Palacio Pastor.
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Atès que s’han emès els corresponents informes tècnics de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que
acompanya el present Dictamen.
Atès que a la base onzena de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 217.290 €, i que aquest anirà a càrrec dels
econòmics: 47000, 48901, 76200, 77000, i 78900.
Atès que aquesta primera distribució té caràcter estimatiu, en tant que en l’acord tercer
del dictamen que aprova les bases reguladores s’estableix que si la distribució final del
crèdit és diferent a la proposta inicial, es procedirà a efectuar la corresponent
modificació.
Atès que un cop valorades les subvencions i que per la seva tipologia s’imputa a les
següents aplicacions pressupostaries: G/50402/173A0/47900, G/50402/173A0/48901 i
G/50402/173A0/77000, cal procedir a la modificació de les imputacions inicialment
establertes.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013.
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar 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, any 2013.
Segon.- Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
NIF

Sol·licitant

XXXXXXXX Can Cervera SCP
Casasas Matabacas
XXXXXXXX
Teresa
XXXXXXXX Cultius Can Rubi,SL

XXXXXXXX

Fundació Viver de
Bell-lloc

XXXXXXXX Masnou Vila Joan

Objecte
Adquisició maquinària
Augmentar amb 20 arnes mes (eixams
abelles)
Construcció canals recollida d'aigües
sobrants, construcció arqueta, manega
d'aigua
Millora subministrament aigua reg
parcel·les, construcció abeurador per
bestiar ovi i caprum Can Lluís
Neteja de marges i feixes 4 hectàrees
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Import
Nº op
Pos
Subv
1.715,10 Operació condicionada MC
913,29

1303001901

1

2.858,50 Operació condicionada MC

2.858,50 Operació condicionada MC
2.858,50

1303001901

2

Import
Subv

Nº op

Pos

XXXXXXXX Muns Crivillé Josep

2.858,50

1303001901

3

XXXXXXXX

1.893,86 Operació condicionada MC

NIF

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Sol·licitant

Objecte

Adequació
local
adossat
granja
preparació productes
Planas Jubany
2a. Fase construcció tanca elèctrica
Alfons
control bestiar
Pujol Masnou M.
Recuperació de pastures al Pla de la
Rosa
Safagella
Instal.lació tancats per pastoreig
Ramos Salrach Marc
controlat de ramat ovi -cabrum
Millorar compactat i amplada camí
PEKIFIS,SA
accés camí Masia Mas dels Artís
Sanchez Nicolas
Ramaderia caracter extensiu de 230
Sergi
caps ovi i caprum
Maquinària estalladora de fusta, per fer
Fabrés Forn Pere
estelles per la caldera
Farré Solanes
Instal·lació tendal braços articulats,
Montserrat
col·locar reixes galliner
Millora de les feixes abandonades antic
Garcia Freixa Pau
hort Torre Salvans
Saladelafont Camp
Recuperar antics camps de conreu
Josep
Recuperar feixes per al pastoreig de
Plana Plans Lluis
bestiar oví i cabrum
Adquisició de tanques metal.liques,
Saurí Abella Josep
manega de mànec, pel maneig del
M.
ramat
Adquisició
material
transportable
Soler Rossell Antoni
potenciar pasturatge Muntanya
Projecte tècnic legalització activitat
Terradas Camins
pupil·latge de cavalls. Neteja marges
Salvador
camps conreu
Estassada de matoll poda i eliminació
Canet Baulenas Joan
de restes in situ
Estassada de matoll, aclarida de millora
Catafal Forns Rafael
per potenciar els castanyers
Coma-Cros Perez
Arranjament de vials i estassada de
Enric
matoll
Crous Maynou Josep
Estassada de sotabosc
Lluis
Subsanar danys causats per fenòmens
naturals: arranjament del pas del camí
Duran Oller José Luis públic, millorar el drenatge del torrent,
millorar les condicions de prevenció
d'incendis
Figarolas Nuri Joan
Estassada de matoll
de
Fondevilla Prat
Estassada de sotabosc, poda i
Margarida
eliminació de restes
Les Planes
Arranjament de vials i estassada de
Forestals, SA
matoll
Oliveras Fabregas
Arranjament de vials i estassada de
Eduard
matoll
Treballs silvícoles d'estassada manual
Pié Valls Gerard
de sotabosc d'alzinar
Puig de Girona
Estassada
Ignacio
Estassada de matoll, esporga i
Pujol i Rius Albert
eliminació de restes in situ
Riera Godori Mª
Treballs silvícoles per preservar el valor
Rosa
forestal i ambiental
Riu Rovira de Villar
Arranjament de camins, estassada,
Josep Mª
neteja de sotabosc i poda baixa
Recuperació de parts corresponents al
Serrahima, SA
PTGMF i arranjament de camins

61/74

2.858,50

1303001901

4

2.858,50 Operació condicionada MC
1.181,51

1303001901

5

1.191,04

1303001901

6

968,46

1303001901

7

2.858,50 Operació condicionada MC
2.858,50

1303001901

8

2.858,50

1303001901

9

657,45

1303001901

10

1.538,36 Operació condicionada MC
2.143,87 Operació condicionada MC
2.858,50

1303001901

11

1.715,10

1303001901

12

686,04

1303001901

13

1.715,10

1303001901

14

1.715,10

1303001901

15

1.317,10

1303001901

16

1.450,69

1303001901

17

852,40

1303001901

18

1.715,10

1303001901

19

1.715,10

1303001901

20

1.715,10

1303001901

21

1.396,66

1303001901

22

1.715,10

1303001901

23

1.046,21

1303001901

24

1.715,10

1303001901

25

959,31

1303001901

26

NIF

Sol·licitant

Objecte

Arranjament de vials i estassada de
matoll
Arranjament de vials i estassada de
XXXXXXXX Vulart Brunell Xavier
matoll
Armengol Cerdà
Estassada de matoll, esporga i
XXXXXXXX
Mercè
eliminació de restes in situ.
XXXXXXXX Barata Martí Nora
Estassada de sotabosc
Cortadellas Torrella
Estassada i manteniment del espais
XXXXXXXX
Mª Antonia
oberts i adquisició d'una desbrossadora
Desbrossament marges camí principal,
XXXXXXXX FITECOE, SL
treballs silvícoles al voltant de la casa i
repàs de pistes forestals.
Quadras de Caralt
Estassada de matoll i eliminació de
XXXXXXXX
Jose Mª
restes
Valero Armengol
Estassada de matoll i eliminació de
XXXXXXXX
José
restes in situ.
XXXXXXXX Bonamusa Coll Martí Estassada
Treballs
silvícoles
no
rendibles
econòmicament,
estassada
de
XXXXXXXX Can Lluró SCP
sotabosc, eliminació de les especies
invasores,
Estassada, eliminació de restes,
Castelló Pujol
XXXXXXXX
selecció de tanys, poda, eliminació
Rosendo
d'arbres morts i arranjament de camins.
Corporacion
Recuperació de les zones ocupades
XXXXXXXX industrial de
per cirerer afectat per les nevades
proyectos CIPSA
Continuar els treballs de millora
silvícola, tallada selectiva amb criteris
XXXXXXXX Enrech Artal Enric
de millora, poda de qualitat i eliminació
de restes in situ.
Gomez Forns,
Estassada de sotabosc, millora de
XXXXXXXX
Miquel
suredes i repàs de camins
Estassada de sotabosc mixta de suro,
XXXXXXXX Gomez Pujol Joan
alzinar i roure i repàs i manteniment de
camins de desembosc.
Arranjament de camins, estassada
XXXXXXXX Monter Sorolla Pablo
mecanitzada amb acabat manual,
Mora Gimenez Maria Estassada de matoll, esporga i
XXXXXXXX
Rosa
eliminació de restes in situ.
Pujadas Arabia
Estassada de matoll esporga i
XXXXXXXX
Carme
eliminació de restes in situ
Repàs de pista forestal amb estassada
XXXXXXXX SIFILSA, SA
de franges de seguretat laterals,
estasada manual de sotabosc.
Vergés Llorens,
Estassada manual selectiva de l'estrat
XXXXXXXX
Josep Manel
arbustiu, poda de qualitat
Aclarida de plançoneda de pins,
XXXXXXXX SON SIURELL, CB
aclarida selectiva, poda de pins i
aclarida/poda de tanys d'alsina.
4a. Fase del projecte de millora
Hostal La Costa,
XXXXXXXX
d'aïllament de l'envolupant de l'edifici
SCP
dedicat a la restauració. Canvi finestres
Manel Cervera
Millora de la depuració de les aigües
XXXXXXXX
Cortada
residuals
Instal·lació de plaques d'energia solar
XXXXXXXX Marta Olivé Manté
tèrmica i connexió caldera de
biomassa, instal·lació grup electrogen
Substituir el gasoil per energies no
XXXXXXXX SOTA EL SUI, SL
fòssils (solar i biomasa)
Comas Colome
Canviar sistema de calefacció de
XXXXXXXX
Isabel
biomassa
Neteja del perímetre de seguretat i
XXXXXXXX CAN PERE, SCCL
neteja de accés principal a Can Pere
XXXXXXXX

Vives Conde Josep
Lluis
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Import
Subv

Nº op

Pos

1.715,10

1303001901

27

1.555,74

1303001901

28

1.715,10

1303001901

29

1.715,10

1303001901

30

1.715,10

1303001901

31

1.583,61

1303001901

32

1.547,62

1303001901

33

1.715,10

1303001901

34

408,19

1303001901

35

1.286,32

1303001901

36

1.715,10

1303001901

37

1.189,13

1303001901

38

1.715,10

1303001901

39

1.715,10

1303001901

40

1.715,10

1303001901

41

1.715,10

1303001901

42

1.715,10

1303001901

43

1.715,10

1303001901

44

1.715,10

1303001901

45

1.715,10

1303001901

46

2.858,50

1303001901

47

970,87

1303001901

48

2.858,50 Operació condicionada MC
4.425 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
2.699,58

1303001901

49

NIF
XXXXXXXX

Sol·licitant
DONCER
MORISCA, SL

Activitats en el Medi
Natural,SL
Auladell
XXXXXXXX
Perarnau,SCP

Objecte

Import
Subv

Nº op

Pos

Arranjament camins i vorants, neteja i
poda de sotabosc, pins i arbrats de tota
la finca

2.858,50

1303001901

50

762,27

1303001901

51

XXXXXXXX

Formació "Q de qualitat" i CETS

XXXXXXXX

Instal·lació estufa de biomassa de 10
KW
Obres per nous banys, reforma escala
accés a la planta primera, treballs de
fusteria, instal·lació aigua potable
Instal.lació i compra d'estufes de palet i
biomassa

Bassa Casadevall
Carla

XXXXXXXX Mena Lepape Alex
XXXXXXXX

Barbero Rodriguez
Gonzalo Miguel

Dos estufes biomasa

Obres millora accessos i bany, cuina
lavabos
Rehabilitació teulada Masia Cruells i
Gallifa Massó Eduard
murs estructurals
López Fenández
Rehabilitació teulada
Maria A.
Reparació basa aigua potable de la
Marí García David
casa
Medina Serrahima
Obres rehabilitació coberta i tancament
Marc
planta baixa
Medina Serrahima
Instal·lació caldera biomassa
Roger
Construcció vorera perimetral façana
Sabé Arabia Anna M. de la Masia i substitució elements de
fusteria
Adquisició i instal·lació estufa llenya
Conesa Tomàs
calefactora i xarxa radiadors d'aigua
Gemma
amb estufa biomassa
Fundació Josep M.
Alimentar nova caldera de biomassa
Fericgla
amb llenya i eliminar consum de gasoil
INFOR-MEDIS, S 21 Consolidació de la teulada i instal·lació
SL
plaques fotovoltaiques
Ampliació potencia votovoltaica de la
Metre Olmos David
llar, noves plaques solars, reciclatge
aigües grises, sistema bombeig solar
Peyrí Coretés Ma.
Instal·lació sistema fotovoltaic autonom
Antonia
a Can Roig
Raventós Mestres
Instal·lació generador electricitat
Anna M.
Instal·lació sistema fotovoltaic autònom
Rodon Cuixart Jordi
a Can Japet
Instal·lació sistema de calefacció
Rojas Cardila Sergio
caldera
biomassa,
i
renovació
Rubén
centraleta fotovoltaica autònoma
Pagès Figueres M.
Rehabilitació
teulada
pallissa
Dolors
impermeabilització, rehabilitació cubs vi
Rehabilitació millora masia Instal·lació
sistema
d'energia
solar
Sala Morales Oriol
fotovoltaica,renovar instal·lació d'aigua i
electricitat
Consolidació i manteniment Sínia de La
Talactiva
Serra
Obertura accés part oest de la masia,
TRUP-TRUP,SL
recolzar amb parets de pedra, col·locar
anglès metàl·lics
Amics dels Sants
Patrons i de la Festa Festa del Pi i Sants Patrons
del Pi de Figaró
Associació Amics
Festival Circ Cric al Montseny 2013
del Circ Cric

1.274,89 Operació condicionada MC
2.286,80 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
1.503,50 Operació condicionada MC

XXXXXXXX Fundació Lluïsa Oller

4.287,74 Operació condicionada MC

XXXXXXXX

4.287,74 Operació condicionada MC

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
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4.287,74 Operació condicionada MC
3.430,19 Operació condicionada MC
4.287,74 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
943,20

1303001901

52

4.500 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
3.430,19 Operació condicionada MC
3.430,19 Operació condicionada MC
3.430,19 Operació condicionada MC
2.806,66 Operació condicionada MC
4.500 Operació condicionada MC
2.407,90 Operació condicionada MC
3.430,19 Operació condicionada MC

3.430,19 Operació condicionada MC

3.430,19 Operació condicionada MC
4.287,64 Operació condicionada MC

323,78

1303001976

1

539,64

1303001976

2

NIF

Sol·licitant
Associació d'Amics
de Tagamanent
Associació Cultural
Montseny Actiu
Associació CLOTS
Arqueologia
Associació Juvenil
JAC
Associació el Suï de
Festes i Tradicions
BIOSFERA.
Associació Educació
Ambiental
Coordinadora per a
la Salvaguarda del
Montseny

Objecte

Import
Subv

Nº op

Pos

Aplecs de Primavera i de Tardor

539,64

1303001976

3

Festa Major Sant Martí 2013

431,71

1303001976

4

431,71

1303001976

5

431,71

1303001976

6

11a Edició de la Carbonera de Cànoves

539,64

1303001976

7

Natura i Cultura al Parc Natural del
Montseny

539,64

1303001976

8

Publicació La Sitja del Llop-Revista del
Montseny

539,64

1303001976

9

XXXXXXXX Associació ECOIMA

539,64

1303001976

10

XXXXXXXX

539,64

1303001976

11

539,64

1303001976

12

539,64

1303001976

13

539,64

1303001976

14

539,64

1303001976

15

323,78

1303001976

16

323,78

1303001976

17

539,64

1303001976

18

431,71

1303001976

19

323,78

1303001976

20

539,64

1303001976

21

431,71

1303001976

22

431,71

1303001976

23

539,64

1303001976

24

323,78

1303001976

25

539,64

1303001976

26

539,64

1303001976

27

337,27

1303001976

28

142,14

1303001976

539,64

1303001976

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Excavacions arqueològiques jaciment
ibèric Puig del Castell
Caminada Popular, Jocs Populars,
Tallers, Concerts,…

Activitats divulgatives sobre els boscos
amb nens i joves
Agrupació
Sistema Solar a escala Castell de
Astronòmica d'Osona Montesquiu
Agrupació Cívica i
Taller de danses, Balls, Concerts i
Cultural Bisaura
Trobada de Cantadors
Colla Gegantera de
Tallers de capgrossos, bestiari, gralles,…
Montesquiu
Associació Cultural
Revista bimestral El 855
Gombau de Besora
Associació Esportiva
Cursa Castell de Montesquiu
Montesquiu
Cercle Filatetic i
Exposició Filatèlica i mostra de
Numismatic de Ripoll Col·leccionisme
El Centre de Sant
Representacions Teatrals: Pastorets,
Quirze Besora
Nit de Reis,…
Escola Segimon
Itineraris pel parc: gestió del bosc,
Comas
vegetació del bosc,…
Grup Osona Ràdio
Diada de Radioaficionats 2013
EA3
Agrupació Científico
25a Edició de la Marxeta, caminada
- Excursionista de
Mataró
Associació Amics
II Marxa Calellenca del Montnegre
Escoltes del
Montnegre
Associació de
Propietaris del
Edició Núm. 13 Revista l'Aulet
Montnegre i Corredor
Associació
XVIII Fira del Bosc i de la Terra, XVI
d'Intercanvis Culturals Concurs Tallada Troncs
Agrupament Escolta Mercat Artesanal, Gegants, Missa
i Guia Montpalau
Cantada, Ball i Excursió
Associació Casal
Caliu El Dolmen de
Visita i Excursió a la Natura
Vallgorguina
Club Centre
Aplec Corredor, Jornades
Excursionista Dosrius Micològiques, Fira del Bosc,…
Fundació Carles
Camp de Treball amb nois al Solell del
Blanch
Corredor
Grup d'Esplai
Jocs/Tallers amb nens/nenes a la Casa
l'Esbart Clònic Atípic
de Colònies del Far
(ESCLAT!!!)
Cercle d'Història de
6è Aplec de Roca-Rossa
Tordera
Centre Excursionista 19a Caminada Popular Llinars del
de Llinars del Vallès Vallès
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29
30

NIF

Sol·licitant

Voluntariat de l'Alt
XXXXXXXX Maresme de Medi
Ambient
XXXXXXXX Associació Edulis

Import
Subv

Objecte
Viver amb plantes autòctones per
restauració flora local
Itineraris guiats Can Robert: El Trull, els
forns i les tombes
Conferència formacions geològiques i
quatre excursions

Associació
XXXXXXXX
Exursionista Altiplà
Associació Veïns de
Commemoració 20 anys Estació
XXXXXXXX les Arenes de
Meteorològica
Castellar del Vallès
Centre Excursionista
XXXXXXXX
Caminada Popular de Terrassa
de Terrassa

TOTAL

Nº op

Pos

539,64

1303001976

31

539,64

1303001976

32

268,99

1303001976

33

539,64

1303001976

34

539,64

1303001976

35

217.290 €

Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes
annexos:
Línia
EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
EF
EF
EF
EF
ES
ES
ES
ES
HAPA
EC
EC

Parc
Montseny
Montseny
St. Llorenç
St. Llorenç
St. Llorenç
Montnegre
Montseny
Montseny
Montnegre
Montnegre
Montseny
St. Llorenç
St. Llorenç
Montnegre
Montnegre
Montseny
Montnegre

Destinatari
Cassi Martinez Santiago
Garcia Vendrell David
Garriga Fonolleda Adrià
Granero Nogueira Salvador
Romeliu Petre Dan
Pintor Pintor M. Mercedes
Bellvehi Martinez Llorenç
Tardà Clopés Pere
Coll Tusell Ramon
Ecologuique Ramadera i Forestal, SL
Associació Empresaris Turístics del Montseny
ANTXELL, SCP
CIMA, SL
Escola de Natura del Corredor
Gallego Moral Sergi
Associació d'Amics del Montseny
Agrupació Científico - Excursionista de Mataró

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Quart.- Aprovar una despesa de 217.290 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries de 2013, següents:
50402/173A0/47900
50402/173A0//48901
50402/173A0/77000

86.166,89 €
16.290 €
114.833,11 €

Cinquè.- Condicionar la quantia de 114.833,11 € que s’ha d’imputar a l’aplicació
pressupostaria G/50402/173A0/77000 a l’aprovació de la modificació de crèdit número
3739.
Sisè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases
específiques de les subvencions 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.
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Setè.- Notificar la present resolució als interessats esmentats en el present Dictamen.
Vuitè.- Comunicar als subvencionats que hauran de justificar les despeses abans del
30 de juny de 2014, excepte per a les Entitats Culturals que serà fins el 31 de
desembre de 2013.
Novè.- Publicar les subvencions atorgades en aquesta convocatòria, d’acord amb la
Base 23 de les Bases Especifiques i de l’article 18 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
23.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 amb
l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització
dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial, per un import de cent setze mil vuitanta-cinc euros amb
noranta-dos cèntims (116.085,92) €.- 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 que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 23 de novembre de
2006, el conveni per l’execució del Pla Marc de Recuperació i Valorització de les
finques forestals signat pels municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva,
Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera,
Vallgorguina i Vilalba Sasserra, l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el
Corredor i la Diputació de Barcelona.
Vist que l’article segon de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats
per les parts afectades.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2013, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’esmentat conveni, i la Diputació de Barcelona,
i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats
signants del Programa.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article vuitè del conveni, es compromet en
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que
per aquest exercici és de cent setze mil vuitanta-cinc euros amb noranta-dos cèntims
(116.085,92) €.
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
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en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
És intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del Programa
Anual, la contractació de l’enginyer tècnic que dóna suport a l’execució del Pla Marc
fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la mateixa
Corporació.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial.
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa
anual, pel seu import total de cent setze mil vuitanta-cinc euros amb noranta-dos
cèntims (116.085,92) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el
Corredor, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del
pressupost 2013.
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat
Programa Anual.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre
i el Corredor.
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels membres presents, i
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del
dia el punt següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Dictamen de la Presidència que proposa aprovar un acord marc de col·laboració
per a la gestió de les campanyes agràries de temporada.- 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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Atès que l’any 2005, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la finalitat
d’aconseguir una bona organització de les campanyes de persones treballadores del
camp català i molt en concret la Campanya de la fruita dolça de Lleida, va portar a
terme un seguit d’actuacions i reunions de treball amb les organitzacions empresarials
i sindicals del sector agrícola català.
Que, com a resultat d’aquestes reunions, l’any 2005 es va subscriure el primer Acord
marc de col·laboració entre el SOC i les organitzacions empresarials Unió de Pagesos
de Catalunya (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Associació
Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i les
organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i la Unió
General de Treballadors de Catalunya (UGT) per a la gestió de les campanyes de
persones treballadores del camp català.
Que aquell mateix any 2005 es creà, a proposta i liderat pel SOC, la Mesa de les
Campanyes Agràries que integrava la UP, la JARC, ASAJA, CCOO, la UGT, el
Departament d’Agricultura, la Direcció General per a la Immigració del Departament de
Benestar Social i Família, la Inspecció de Treball de Catalunya i el SOC. Posteriorment
s’hi ha afegit l’Associació d’empresaris agraris de Lleida (AEAL) i l’Associació
Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT).
Que l’any 2007 es signà un segon Acord marc de renovació de la col·laboració que
s’ha anat prorrogant anualment, fins a la data.
Que la participació dels ajuntaments en la Campanya de la fruita dolça de Lleida s’ha
institucionalitzat anualment amb una assemblea d’ajuntaments convocada pel SOC i
presidida pel delegat del Govern de la Generalitat, on s’ha donat el tret de sortida de la
campanya i se n’han debatut i analitzat els requeriments.
Que l’any 2012, donada la inexistència de plans d’ocupació, es va utilitzar el Programa
de col·laboració social per tal de donar continuïtat al model de gestió de les
campanyes.
Que tant les organitzacions empresarials com els agents socials van adaptar les seves
actuacions als recursos propis. l el Servei d’Ocupació de Catalunya va fer l’esforç
d’adaptar-se al nou model, oferint el mateix servei d’intermediació i contractació. El
SOC va comptar amb la col·laboració financera de la Diputació de Lleida que va
aportar recursos econòmics per permetre als ajuntaments afectats per la campanya
que s’hi van acollir, seguir fent les tasques que any rere any realitzaven.
Que, atesa la reducció dels pressupostos destinats a les polítiques actives d’ocupació i
l’èxit d’acollida i participació econòmica de la Diputació de Lleida envers els
ajuntaments implicats en la campanya, és convenient per a aquest any 2013, ampliar
aquest mateix model de col·laboració a les diputacions de Barcelona, Girona i
Tarragona.
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.
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Vista l’apartat 3.4 i.1 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la minuta d’”acord marc de col·laboració per a la gestió de les
campanyes agràries de temporada entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a
través del Servei d’Ocupació de Catalunya, i les Diputacions de Lleida, Tarragona,
Girona i Barcelona, Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació
d’Empresaris Agraris de Lleida, Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i
Hortalisses (AFRUCAT), Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de
Treballadors de Catalunya”, que literalment diu:
“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LES CAMPANYES
AGRÀRIES DE TEMPORADA ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, A
TRAVÉS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, I LES DIPUTACIONS DE
LLEIDA, TARRAGONA, GIRONA I BARCELONA, UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA,
JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA, ASSOCIACIÓ AGRÀRIA DE
JOVES AGRICULTORS (ASAJA-TARRAGONA), ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
AGRARIS DE LLEIDA, ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESARIS DE FRUITES I
HORTALISSES (AFRUCAT), COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, I UNIÓ
GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA
Barcelona, 26 de juny de 2013
REUNITS:
D’una part, l’Honorable Senyor Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, segons el Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es
nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern; i actuant d’acord a les competències que
li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D'altra part, l'Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació
de Barcelona, actuant en nom i representació de la Corporació i facultat en virtut de la
Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida,
elegit en data 11 de juliol de 2011, i en virtut d’aquest nomenament i de conformitat amb el
que preveu l’article 34. 1 b), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en
relació amb l’article 90.4 del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de
Tarragona, elegit el 8 de juliol de 2011 d’acord amb el estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, a conseqüència de les eleccions municipals fetes el dia 22
de maig de 2011.
D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, elegit president de la Diputació de
Girona, per acord del Ple de 29 de gener de 2013, i de conformitat amb el que preveu
l’article 34. 1 b), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 90.4 del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
D’altra part, el Senyor Joan Caball i Subirana, coordinador nacional de la Unió de Pagesos
de Catalunya, elegit al Consell Nacional, reunit el 14 d’abril del 2012; nomenament que
comporta la representació legal a tots els efectes de l’entitat.
D’altra part, el Senyor Francesc Boronat Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC), segons acord de l’assemblea anual, de data 1 de març de 2013,
actuant en nom i representació d’aquesta organització.
D’altra part, el Senyor Albert Castell Miró, president de l’Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA - TARRAGONA), en virtut de nomenament per acord de l’acta
fundacional, de 28 de gener de 1999, actuant en nom i representació d’aquesta
organització.
D’altra part, el Senyor Pere Roqué Oró, president de l’Associació d’Empresaris Agraris de
Lleida (AEAL), segons acord de la junta directiva, de data 11 de gener de 2007, i actuant en
nom i representació d’aquesta organització.
D’altra part, el Senyor Vicente Yepes Vargas, president de l’Associació Catalana
d’empreses de fruita i hortalisses (AFRUCAT), segons acord adoptat per l’assemblea
general de l’entitat, en data 22 de febrer de 2012, i facultat per a aquest acte per acord de la
junta directiva en reunió de 22 de febrer de 2013.
D’altra part, el Senyor J. C. G. H., secretari general de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, tal i com consta a l’acta del X Congrés de CCOO de Catalunya celebrat a
Barcelona els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2012.
D’altra part, el Senyor J. M. A. S., secretari general de la Unió General de Treballadors de
Catalunya, tal i com acrediten els estatuts aprovats al XIII Congrés de la UGT de Catalunya i
elevats a públic davant notari, el 30 de juny de 2009.
MANIFESTEN:
I.- Que l’any 2005, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la finalitat d’aconseguir
una bona organització de les campanyes de persones treballadores del camp català i molt
en concret la Campanya de la fruita dolça de Lleida, va portar a terme un seguit
d’actuacions i reunions de treball amb les organitzacions empresarials i sindicals del sector
agrícola català. En aquestes reunions es va anar debatent i formulant un seguit de
propostes d’actuació que finalment van ser acceptades per totes les parts.
II.- Que, com a resultat d’aquestes reunions, l’any 2005 es va subscriure el primer Acord
marc de col·laboració entre el SOC i les organitzacions empresarials Unió de Pagesos de
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Catalunya (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Associació Agrària de
Joves Agricultors (ASAJA), i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i les organitzacions
sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i la Unió General de Treballadors
de Catalunya (UGT) per a la gestió de les campanyes de persones treballadores del camp
català.
III.- Que l’any 2005, les organitzacions empresarials i sindicals signants de l’Acord marc,
signaren l’Acord interprofessional sobre matèries concretes de les persones treballadores de
temporada del sector agrari de Catalunya per a la Campanya de l’any 2005, amb un seguit
de clàusules que posteriorment van ser introduïdes en el Conveni col·lectiu del sector.
Destaquen l’obligació de formalitzar per escrit tots els contractes de les campanyes, i el
compromís de les empreses de proporcionar un habitatge digne a les persones que acudien
a treballar des d’una distància superior a 75 Km.
IV.- Que aquest mateix any 2005 es crea, a proposta i liderat pel SOC, la Mesa de les
Campanyes Agràries que integrava la UP, la JARC, ASAJA, CCOO, la UGT, el Departament
d’Agricultura, la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i
Família, la Inspecció de Treball de Catalunya i el SOC. Posteriorment s’hi ha afegit
l’Associació d’empresaris agraris de Lleida (AEAL) i l’Associació Empresarial de Fruita de
Catalunya (AFRUCAT).
V.- Que l’any 2007 es signà un segon Acord marc de renovació de la col·laboració que s’ha
anat prorrogant anualment, fins a la data.
VI.- Que la participació dels ajuntaments en la Campanya de la fruita dolça de Lleida s’ha
institucionalitzat anualment amb una assemblea d’ajuntaments convocada pel SOC i
presidida pel delegat del Govern de la Generalitat, on s’ha donat el tret de sortida de la
campanya i se n’han debatut i analitzat els requeriments.
VII.- Que la col·laboració entre el SOC, les entitats locals i les organitzacions empresarials i
sindicals del camp català s’ha materialitzat fins a l’any 2011 en forma de convocatòria
pública per a la contractació de demandants a través de plans d’ocupació; o bé, mitjançant
convenis de col·laboració bilaterals amb les esmentades entitats.
VIII.- Que aquest model d’intervenció i cooperació interadministrativa amb els agents del
sector s’ha valorat positivament per totes les parts, ja que ha permès assolir una millora en
el conjunt dels processos d’intermediació laboral, d’acolliment en el territori, de la gestió dels
fluxos migratoris i de la presència ordenada de les persones treballadores de temporada.
IX.- Que l’any 2012, donada la inexistència de plans d’ocupació, es va utilitzar el Programa
de col·laboració social per tal de donar continuïtat al model de gestió de les campanyes.
X.- Que tant les organitzacions empresarials com els agents socials van adaptar les seves
actuacions als recursos propis. l el Servei d’Ocupació de Catalunya va fer l’esforç
d’adaptar-se al nou model, oferint el mateix servei d’intermediació i contractació. El SOC va
comptar amb la col·laboració financera de la Diputació de Lleida que va aportar recursos
econòmics per permetre als ajuntaments afectats per la campanya que s’hi van acollir,
seguir fent les tasques que any rere any realitzaven.
XI.- Que, atesa la reducció dels pressupostos destinats a les polítiques actives d’ocupació i
l’èxit d’acollida i participació econòmica de la Diputació de Lleida envers els ajuntaments
implicats en la campanya, és convenient per a aquest any 2013, ampliar aquest mateix
model de col·laboració a les diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona.
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Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per l’eficàcia d’aquest Acord marc que
subscriuen amb subjecció a les següents
CLÀUSULES:
Primera. Objecte:
La signatura d’aquest Acord marc té per objecte reafirmar la voluntat de donar continuïtat i
aprofundir en el model de gestió de campanyes agràries de temporada que es desenvolupa
a Catalunya, així com reafirmar la voluntat de les parts signatàries de donar continuïtat a la
Mesa de les Campanyes Agràries com a àmbit de debat i de presa de decisions sobre el
desenvolupament de les campanyes agràries de temporada que es desenvolupa a
Catalunya.
Segona. Descripció de les actuacions:
1.- El Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà la intermediació laboral a través de les
seves oficines de Treball i l’oficina coordinadora de la campanya, que depèn directament del
Servei Territorial corresponent.
2.- El Servei d’Ocupació de Catalunya podrà signar convenis bilaterals de col·laboració amb
les organitzacions empresarials i sindicals esmentades on es concretin els compromisos de
les parts.
3.- Les diputacions podran recolzar els municipis on es desenvolupin les campanyes i, si
escau, articularan els mecanismes per facilitar l’execució de programes de col·laboració
social amb el suport per part del SOC en la gestió del programa. Aquests programes de
col·laboració social podran servir per a les oficines municipals de les campanyes dels
ajuntaments i/o per a la gestió dels allotjaments de les diferents localitats.
4.- Les organitzacions empresarials i sindicals esmentades podran realitzar, entre altres, les
actuacions següents
Facilitar informació relacionada amb les campanyes tant a les empreses com a les persones
interessades en treballar a les campanyes agràries de temporada.
Realitzar processos d’intermediació en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya, mitjançant la signatura de convenis bilaterals amb l’esmentat Servei i les
organitzacions empresarials.
Contribuir a la gestió dels fluxos migratoris i a la presència ordenada en el territori de les
persones que volen treballar com a temporeres a les campanyes.
Vetllar pel compliment dels convenis dels sectors i la resta de la normativa laboral, en
especial les condicions de salut laboral de les persones treballadores. Així com per les
condicions dels allotjaments.
Vetllar perquè les empreses agràries facilitin un allotjament digne a totes les persones
contractades per treballar a les campanyes agràries de temporada a Catalunya, quan el seu
domicili habitual de residència es trobi a una distància superior als 75 km del lloc de treball.
Totes aquelles altres actuacions fruit de la mateixa naturalesa de les organitzacions
signants.
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Tercera. Seguiment de l’Acord marc:
El seguiment d’aquest Acord es realitzarà al si de la Mesa de les Campanyes Agràries de
temporada a Catalunya que, com a mínim, es reunirà dues vegades l’any, la primera a l’inici
de les campanyes i la segona quan finalitzin, per tal de fer-ne l’avaluació. Aquestes reunions
es convocaran des de la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Quarta. Terminis d’execució:
Les actuacions objecte d’aquest Acord s’executaran durant el període comprès entre la data
de la signatura i la d’extinció d’aquest Acord.
Cinquena. Extinció:
L’Acord es podrà extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat sobrevinguda per
desenvolupar les activitats previstes en aquest Acord o bé per denúncia de qualsevol de les
parts, que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
Sisena. Vigència:
Aquest Acord produirà efectes des del moment de la seva signatura. Tindrà vigència des de
la seva signatura fins al 31 de desembre de 2013 i es prorrogarà automàticament sempre
que no sigui denunciat per alguna de les parts signatàries.
Seran causes de rescissió anticipada del conveni, les següents:
a) L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en l’Acord marc.
b) El mutu acord de les parts que s’instrumentarà per escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les seves
clàusules.
d) La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació a la data de rescissió, de qualsevol de les
dues parts.
En cas de rescissió anticipada, les parts, mitjançant la Mesa de les Campanyes, acordaran
la resolució de les actuacions realitzades abans de la data de la rescissió.
Setena. Resolució i interpretació:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d’aquest Acord, o
l’incompliment dels compromisos que es derivin del present Acord, es resoldran de mutu
acord entre les parts i si aquest no és possible, es sotmetran a la jurisdicció
contenciosa-administrativa
Les parts accepten les clàusules precedents i, en prova de conformitat, signen dotze
exemplars de l’Acord, a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.”

Segon.- Notificar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació, a les
Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya, Joves
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Agricultors i Ramaders de Catalunya, l’Associació Agrària de Joves Agricultors
(ASAJA-Tarragona), l’Associació d’Empresaris Agraris de Lleida, l’Associació Catalana
d’Empresaris de Fruites i Hortalisses (AFRUCAT), la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, i la Unió General de Treballadors de Catalunya.
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 i la declaració d’urgència, 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,
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