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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 8 DE MAIG DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 8 de maig de 2014, a les 11 hores i 05 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,  
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i 
Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon 
Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc 
Castells i Berzosa, i els diputats amb veu però sense vot següents: senyors Carles 
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa i 
Pere Prat i Boix. 
 
Actua de Secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps. 
  
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Joan 
Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, senyora Mercè Rius i Serra, senyors 
Josep Llobet Navarro,  Arnau Funes i Romero i la Interventora General, senyora 
Teresa Raurich Montasell. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 282/2013-A, interposat per l’entitat Seguros Catalana 
Occidente, SA contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-5107, com a conseqüència de la irrupció sobtada d’un senglar a la via. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel TSJC que estima parcialment el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 interposat per la 
Diputació de Barcelona contra la sentència estimatòria del recurs interposat per 
diversos funcionaris del grup C2, categoria d’oficial conductor de vehicles, contra el 
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decret d’11/7/2012 que desestimava la petició de convocatòria de promoció interna i 
subsidiàriament el reconeixement a percebre els complements del grup C1. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 7 d’abril de 2014, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 126/2014-F 
interposat per la mercantil Bomar 92 contra el decret, de 20/12/2013, que denegava 
l’autorització d’obres de construcció d’un mur amb barbacoa a l’aresta exterior de 
l’esplanació, a la carretera BV-5115, TM Gualba. 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 15 d’abril de 2014, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs núm. 135/2014 
interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord del Ple, de 
19/12/2013, relatiu al reconeixement del dret del personal de la Diputació a la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 
corresponent al període comprès entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la reducció i disposició de 
sobrants d’aportacions prèvies de la Diputació de Barcelona  resultants dels convenis 
de col·laboració aprovats: per decret de la Presidència núm. 7896/11, de 12 de 
setembre, i acord de la Junta de Govern núm. 58/11, de 10 de febrer, respectivament, 
així com l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de Santa Fe (Argentina) per al 
desenvolupament del projecte “Cooperació en la gestió integral de residus sòlids 
urbans”, i la modificació de l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord 673/2013 de 
la Junta de Govern de data 19 de desembre. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació 
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 31/3/2014, així 
com dels ajuts pluriennals del Catàleg 2012, amb termini màxim de justificació fins el 
31/3/2014, i habilitar el període d’audiència pública. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’increment de la 
quantia total màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 

Servei de Programació  
 

Caixa de Crèdit 
 

9.- AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
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(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Xarxa calor amb biomassa” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats 
 
10.- AJUNTAMENT DE TALAMANCA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Pla sanejament” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 
béns mobles, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari i autoritzar 
la seva cessió gratuïta a favor del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 
béns informàtics, 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  

 
Servei de Teixit Productiu 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’acord 
tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, CECOT i diversos ens locals per 
a la implantació de la reempresa a nivell local.  
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 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, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació 
per a l’any 2014. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa  
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, en resolució de l’expedient núm. 
2013/6252. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2014/811. 
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17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M. C. J., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/1469. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Masia El 
Villar, CB, en resolució de l’expedient núm. 2014/1586. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1589. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R. J. G., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/1696. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de UTE 
SOLSONÈS, en resolució de l’expedient núm. 2014/1787. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2014/1826. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2014/1862. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, en resolució de l’expedient núm. 2014/1907. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. R., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/2164. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Safaja, en resolució de l’expedient núm. 2014/2608. 
 
27.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material d’una autorització d’obres a favor 
del Càmping La Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2013/9962. 
 
Conveni de col·laboració 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès, en el marc del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte 
constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs del Penedès” i la definició dels àmbits 
propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució, 
per un import de dos-cents setanta-set mil sis-cents noranta-un euros amb vuitanta-un 
cèntims (277.691,81) €. 
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Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc 
de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria de planificació dels espais naturals i 
conservació de la Biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant concessió administrativa, per gestionar el Centre d’Informació d’Hortsavinyà 
i la masia Can Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, al parc del Montnegre i el 
Corredor. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni tipus 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments que 
participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2014, per a la 
Comarca del Maresme 
 
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 
tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF de 
Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, per import de cent cinquanta-quatre mil 
cent set euros amb noranta-cinc cèntims (154.107,95) €. 
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 
tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Federacions d’ADF per 
a la gestió i l’execució dels Plans del Programa de Suport als  Municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals, per import de dos milions dos-cents noranta-sis mil  
dos-cents quaranta euros amb cinc cèntims (2.296.240,05) €. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 24 d’abril de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 24 d’abril de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable dictada pel Jutjat Contenciós Administrat iu núm. 15 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 282/2013-A, interposat per  l’entitat Seguros Catalana 
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Occidente, SA contra la desestimació de la reclamac ió de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats  de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-5107, com a conseqü ència de la irrupció sobtada 
d’un senglar a la via.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 282/2013 que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat l’entitat Seguros Catalana Occidente, S.A. contra la resolució de la Diputació 
de Barcelona per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a 
la carretera BV-5107 a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, d’una banda, la via on es va 
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació 
de tancament; i d’altra, queda acreditat que la referida carretera estava degudament 
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 282/2013, relatiu al recurs interposat l’entitat Seguros Catalana 
Occidente, S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona per la qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els 
danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5107 a causa 
de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada; ja que no es donen els requisits 
legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa 
efecte. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

7/253 

3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel TSJC que estima parcialment el recurs d ’apel·lació núm. 13/2014 
interposat per la Diputació de Barcelona contra la sentència estimatòria del 
recurs interposat per diversos funcionaris del grup  C2, categoria d’oficial 
conductor de vehicles, contra el decret d’11/7/2012  que desestimava la petició de 
convocatòria de promoció interna i subsidiàriament el reconeixement a percebre 
els complements del grup C1.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va dictar sentència que 
estimava el recurs núm. 419/2012 interposat per diversos funcionaris, pertanyents al 
grup C2, categoria d’oficial conductor de vehicles, i per la qual reconeixia el dret a 
percebre els complements per igualtat de funcions corresponents als oficials especials 
conductors (grup C1), amb efectes retroactius al seu accés a la condició d’oficial 
conductor, així com el dret a percebre igual salari base. Contra dita sentència la 
Diputació de Barcelona va interposar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.  
 
El 2 d’abril de 2014 la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa de 
l’esmentat Tribunal ha dictat sentència per la qual estima parcialment el recurs 
d’apel·lació, confirmant la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona, llevat del relatiu als efectes retroactius de l’abonament als recurrents 
de les diferències retributives corresponents als complements assignats als oficials 
especials conductors, i que procedeix establir en els 4 anys anteriors a la data de 
reclamació administrativa de 16 de maig de 2012; quedant igualment exclós el dret a 
percebre igual salari base que el corresponent al grup C1, ja que aquesta quantitat 
està específicament assignada a cadascun dels grups en què s’organitzen els 
diferents cossos, escales, classes i categories. 
 
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 dictada per la Secció Quarta de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
estima parcialment el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el sentit de confirmar-la llevat d’allò relatiu als efectes retroactius de 
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l’abonament als recurrents de les diferències retributives corresponents als 
complements assignats als oficials especials conductors i al dret a percebre igual salari 
base que el corresponent al grup C1; per les raons que consten en la part expositiva 
d’aquest dictamen. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
4.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 7 d’abril de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administ ratiu núm. 7 de Barcelona, 
en el recurs núm. 126/2014-F interposat per la merc antil Bomar 92 contra el 
decret, de 20/12/2013, que denegava l’autorització d’obres de construcció d’un 
mur amb barbacoa a l’aresta exterior de l’esplanaci ó, a la carretera BV-5115, TM 
Gualba.-  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. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de data 18 de 
març de 2014, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 126/2014-F, procediment ordinari, interposat per la 
mercantil Bomar 92 SL contra el Decret de data 20 de desembre de 2013, de la 
vicepresidència tercera i presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que 
denegava l’autorització d’obres de construcció d’un mur amb barbacoa a l’aresta 
exterior d’esplanació, a la carretera BV-5115, al terme municipal de Gualba. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 126/2014-F, procediment ordinari, 
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interposat per la mercantil Bomar 92, SL contra el Decret de data 20 de desembre de 
2013, de la vicepresidència tercera i presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, que denegava l’autorització d’obres de construcció d’un mur amb 
barbacoa a l’aresta exterior d’esplanació, a la carretera BV-5115, al terme municipal de 
Gualba. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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 del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 15 d’abril de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administ ratiu núm. 10 de Barcelona, 
en el recurs núm. 135/2014 interposat per la Delega ció del Govern a Catalunya 
contra l’acord del Ple, de 19/12/2013, relatiu al r econeixement del dret del 
personal de la Diputació a la percepció de la part proporcional de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 corresponent al període comprès entre l’1 
de juny i el 14 de juliol de 2012.-  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. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de data 24 de 
març de 2014, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 135/2014, procediment ordinari, interposat per la 
“Delegación del Gobierno en Cataluña” contra l’Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona, de data 19 de desembre de 2013, pel que s’aprovava per unanimitat 
l’Acord de la Mesa General de Negociació en matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona, de data 29 de novembre de 2013, que va reconèixer el dret del personal al 
seu servei a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament 
previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període concret comprès entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 

En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de 
la Corporació en el recurs esmentat 
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Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2014, procediment ordinari, interposat 
per la “Delegación del Gobierno en Cataluña” contra l’Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona, de data 19 de desembre de 2013, que aprovava per unanimitat l’Acord de 
la Mesa General de Negociació en matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 
data 29 de novembre de 2013, que va reconèixer el dret del personal al seu servei a la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el període concret 
comprès entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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 del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, la reducció i 
disposició de sobrants d’aportacions prèvies de la Diputació de Barcelona  
resultants dels convenis de col·laboració aprovats:  per decret de la Presidència 
núm. 7896/11, de 12 de setembre, i acord de la Junt a de Govern núm. 58/11, de 
10 de febrer, respectivament, així com l’aprovació de la minuta d’addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barc elona i el Govern de la 
Província de Santa Fe (Argentina) per al desenvolup ament del projecte 
“Cooperació en la gestió integral de residus sòlids  urbans”, i la modificació de 
l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord 6 73/2013 de la Junta de 
Govern de data 19 de desembre.-  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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Mitjançant acord de la Junta de Govern de la corporació, adoptat en data 19 de 
desembre de 2013 (AJG 673/13), es va aprovar un conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de Santa Fe per al 
desenvolupament del projecte “Cooperació en la gestió integral de residus sòlids 
urbans”, amb una aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona de cent 
deu mil tres-cents vint-i-cinc (110.325) €. 
 
Tanmateix, derivat de dues col·laboracions prèvies entre les parts, existeix un sobrant 
a favor de la Diputació de Barcelona, per import de vint-i-nou mil dos-cents vint-i-dos 
euros amb seixanta-cinc cèntims (29.222,65) €, el qual es desglossa de la manera 
següent: 
 

• Tres mil dos-cents seixanta-set euros amb noranta-dos cèntims (3.267,92) € 
es corresponen amb un import sobrant provinent de l’expedient 2011/5917, 
relatiu a la Conferència de l’Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-
AL de l’any 2011 (D 7896/11, de 12 de setembre), import que el Govern de la 
Província de Santa Fe declara posseir un cop tancat l’expedient; i 

 
• Vint-i-cinc mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-tres cèntims 

(25.954,73) € es refereixen a l’import d’una despesa declarada no elegible per 
la Comissió Europea en el marc del projecte europeu “Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III”, que va ser justificada pel Govern de la 
Província de Santa Fe a la Diputació de Barcelona com a conseqüència de 
l’organització de la Segona Trobada de l’URBsociAL (expedient 2008/10934), 
regulada per la 3a addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, líder del projecte i el Govern de la Província de Santa Fe, com a 
soci del mateix. L’esmentada addenda es va regular mitjançant conveni núm. 
200/11, que fou aprovat per l’acord de la Junta de Govern 58/11, de 10 de 
febrer. 

 
Atesa l’existència de l’esmentat sobrant, procedeix disposar que aquest no sigui 
reintegrat i que es destini al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
el Govern de la Província de Santa Fe, per al desenvolupament del projecte 
“Cooperació en la gestió integral de residus sòlids urbans”, anteriorment especificat; 
així mateix i com a conseqüència dels acords a què les parts han arribat, procedeix 
aprovar una addenda a l’esmentat conveni que afectarà als compromisos inicialment 
adoptats i al termini d’execució; i finalment, és convenient modificar l’acord segon del 
dictamen 673/13 que va aprovar l’esmentat conveni, adoptat per la Junta de Govern de 
la corporació en data 19 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Reduir en tres mil dos-cents seixanta-set euros amb noranta-dos cèntims 
(3.267,92) € l’aportació de la Diputació de Barcelona relativa al conveni de 
col·laboració per a la Conferència de l’Observatori de Cooperació Descentralitzada 
UE-AL de l’any 2011, regulada mitjançant la resolució de la Presidència 7896/11, de 
12 de setembre. 
  
Segon.-  Reduir en vint-i-cinc mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-tres 
cèntims (25.954,73) € l’aportació de la Diputació de Barcelona relativa a la 3a addenda 
al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, líder del projecte europeu 
“Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III” i el Govern de la 
Província de Santa Fe, soci del mateix. Aquesta addenda es va regular mitjançant 
conveni núm. 200/11, que fou aprovat per l’acord de la Junta de Govern 58/11, de 10 
de febrer. 
 
Tercer.-  Disposar que la totalitat d’aquest sobrant per un valor de vint-i-nou mil       
dos-cents vint-i-dos euros amb seixanta-cinc cèntims (29.222,65) € no sigui reintegrat i 
que es destini al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern 
de la Província de Santa Fe per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la 
gestió integral de residus sòlids urbans”, aprovat per l’acord de la Junta de Govern 
673/13, de 19 de desembre (expedient 2013/9705). 
 
Quart.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració, el text literal de la 
qual és el següent 
 

“ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERN O DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE Y LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO “COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN  INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”  
 
ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
De una parte, la Diputación de Barcelona con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) y NIF XXXXXXXXX, representada por su Presidente, Exc. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto Refundido 1/2014, 
sobre nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno, aprobado por Decreto de la Presidencia núm. 
11876/13, de 11 de diciembre de 2013 (BOPB de 23 de diciembre de 2013), y asistido por la 
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las funciones delegadas en el 
Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 de diciembre de 2013 (BOPB de 13 de 
enero de 2014); 
 
Y de otra, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Argentina), con domicilio en Casa de 
Gobierno, 3 de Febrero 2649, de Santa Fe (Argentina) y CUIT XXXXXXXXXXX, 
representado por el Sr. Antonio Juan Bonfatti, Gobernador de la Provincia, según Acta de 
Proclamación de fecha 30 de julio de 2011.  
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ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
I.- Que, en fecha 19 de diciembre de 2013 la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Barcelona aprobó un convenio de colaboración entre las partes signatarias de la presente 
adenda a fin de desarrollar el proyecto “Cooperación en la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos”; 
 
II.- Que, fruto de dos colaboraciones previas entre las partes, existe un sobrante a favor de 
la Diputación de Barcelona, por un importe total de veintinueve mil doscientos veintidós 
euros con sesenta y cinco céntimos (29.222,65) €, el cual se desglosa de la siguiente 
manera: 

 
o Tres mil doscientos sesenta y siete euros con noventa y dos céntimos (3.267,92) € se 

corresponden con un importe sobrante provinente del expediente 2011/5917, relativo 
a la Conferencia del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL del año 
2011 (D 7896/11, de 12 de septiembre), importe que el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe declara poseer un vez cerrado el expediente; y 

 
o Veinticinco mil novecientos cincuenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos 

(25.954,73) € se refieren al importe del  gasto declarado no elegible por la Comisión 
Europea en el marco del proyecto europeo “Oficina de Coordinación y Orientación del 
Programa URB-AL III”, que fue justificado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
a la Diputación de Barcelona como consecuencia de la organización del Segundo 
Encuentro del URBsociAL (expediente 2008/10934), regulado por la 3a addenda al 
convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona, líder del proyecto y el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como socio del mismo. Dicha adenda se 
aprobó mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno 58/11, de 10 de febrero. 
 

III.- Que, en el marco de su relación institucional y técnica, las partes han considerado 
conveniente que la totalidad de este sobrante, por importe de veintinueve mil doscientos 
veintidós euros con sesenta y cinco céntimos (29.222,65)€, no sea reintegrada y que se 
destine al convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona y el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe para el desarrollo del proyecto “Cooperación en la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos”, aprobado mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno 673/13, 
de 19 de diciembre (expediente 2013/9705). 
 
IV.- Que, a su vez, las partes han acordado revisar el plazo de ejecución de dicho convenio 
así como sus respectivos compromisos adquiridos en el mismo, pasando la Diputación de 
Barcelona a ejecutar, de forma directa, ciertos gastos que inicialmente debían ser 
ejecutados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se acompaña la presente adenda 
del presupuesto definitivo del proyecto que incluye el detalle de los gastos que asumirán, en 
adelante, cada una de las partes. 
 
V.- Que, como consecuencia de todo lo anterior, las partes acuerdan modificar los 
apartados 2.1 y 2.2 del Pacto Segundo del convenio a fin de concretar los compromisos 
que, en adelante, asumirán cada una de ellas así como ajustar la aportación de la 
Diputación de Barcelona, teniendo en cuenta tanto la existencia del sobrante detallado en el 
punto III anterior, como la ejecución de ciertos gastos por parte de la Diputación de 
Barcelona, gastos que anteriormente eran ejecutados por el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe. Asimismo, las partes acuerdan la modificación de los pactos Tercero y Octavo del 
convenio relativos, respectivamente, al plazo de ejecución y a la entrada en vigor, duración 
y prórroga del convenio.  
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VI.- Que la minuta de la presente adenda ha sido aprobada mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno de fecha [   ]. 
 
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena 
capacidad para este acto, formalizan el presente convenio que se regirá por los siguientes 
  

PACTOS 
 
Primero.- Modificación del apartado 2.1 del Pacto S egundo 
 
Las partes acuerdan sustituir el apartado 2.1 del Pacto Segundo del convenio, relativo a las 
obligaciones de la Diputación de Barcelona, por el redactado siguiente: 

 
“2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona  
 
La Diputación de Barcelona se compromete a: 

 
• Aportar la experiencia municipal de la provincia de Barcelona a fin de analizar los 

modelos actuales de planificación estratégica de gestión de residuos sólidos y su 
normativa. 

 
• Identificar y proponer municipios de la provincia de Barcelona y buenas prácticas en 

el ámbito de la gestión de residuos. 
 
• Organizar y gestionar la visita de técnicos y electos de la Provincia de Santa Fe a la 

provincia de Barcelona. 
 
• Proporcionar asistencia técnica a partir de la experiencia acumulada en el 

establecimiento de alianzas público-privadas en relación a la temática de este 
convenio. 

 
• Elaborar un Plan de Acción y un Plan Estratégico. 
 
• Contribuir con recomendaciones al documento de resultados y conclusiones. 
 
• Difundir los resultados del proyecto. 
 
• Aportar ciento diez mil trescientos veinticinco (110.325) € al objeto del convenio, de 

los cuales veintinueve mil doscientos veintidós euros con sesenta y cinco céntimos 
(29.222,65) € constituyen la totalidad del sobrante de dos colaboraciones anteriores 
que, según lo acordado por las partes, no será reintegrado y se destinará al objeto del 
presente convenio de colaboración; treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos 
euros con treinta y cinco céntimos (31.452,35) € serán transferidos al Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe según se describe a continuación, y el resto serán ejecutados 
directamente por la Diputación de Barcelona: 

 
o Una vez firmados el convenio y su adenda, la Diputación de Barcelona transferirá 

al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la suma de quince mil setecientos 
veintiséis (15.726) €, dada la falta de liquidez de la contraparte.  
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o Una vez que la Comisión de Seguimiento haya elaborado la primera acta de 
verificación de los compromisos de las partes antes del 30 de octubre de 2014 
previa entrega, por parte de la Diputación de Barcelona y del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, de las correspondientes memorias técnicas y económicas 
relativas al primer pago y a las otras obligaciones conveniales que resultan 
parcialmente modificadas por la presente adenda, la Diputación de Barcelona 
transferirá el pago del importe pendiente de quince mil setecientos veintiséis euros 
con treinta y cinco céntimos (15.726,35) €. Este pago será justificado por la 
Comisión de Seguimiento antes del 28 de febrero de 2015, previa entrega por 
parte de la Diputación de Barcelona y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
antes del 15 de febrero de 2015, de las correspondientes memorias técnicas y 
económicas relativas al segundo pago y a las otras obligaciones conveniales que 
resultan parcialmente modificadas por la presente adenda. 

 
• A fin de justificar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, la Diputación de 

Barcelona presentará dos memorias (de carácter técnico y económico) a la Comisión 
de Seguimiento, regulada en el Pacto Quinto del convenio, una antes del 15 de 
octubre de 2014 y otra antes del 15 de febrero de 2015”. 
 

Segundo.- Modificación del apartado 2.2 del Pacto S egundo 
 
Las partes acuerdan sustituir el apartado 2.2 del Pacto Segundo del convenio, relativo a las 
obligaciones del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por el redactado siguiente: 

 
“2.2.- Compromisos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

 
• Realizar las siguientes actividades: 

  
a. Conformación de un equipo de trabajo integrado por funcionarios técnicos del 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
b. Acordar con la Diputación de Barcelona una agenda de trabajo.  
c. Generar un documento común en base a la experiencia para ser capitalizado en el 

territorio de la Provincia de Santa Fe.  
d. Seguimiento del Intercambio de Experiencias a través de sistemas virtuales de 

comunicación.  
e. Conformar un equipo técnico multidisciplinario a fin de realizar un estudio de 

factibilidad y sostenibilidad de la aplicación del Plan Provincial de Residuos y de la 
legislación existente.  

f. Recopilación de Información cuantitativa y cualitativa del territorio provincial; e 
identificación de los puntos críticos del Plan Provincial de Residuos.  

g. Presentación de los Resultados y conclusiones obtenidas. 
h. Presentación de Conclusiones. 
i. Conformación de Mesas de Trabajo con Intendentes y Presidentes Comunales a 

fin de poner en conocimiento la metodología aplicada y establecer acciones 
futuras que busquen la efectividad de la  sostenibilidad.  
 

•  Garantizar la dedicación de los técnicos requeridos para la gestión, coordinación y 
organización de las actividades vinculadas a las obligaciones asumidas. 

 
• Realizar el seguimiento de las actividades aquí descritas y prestar soporte logístico a 

las actividades que forman parte de las obligaciones de la Diputación de Barcelona.  
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• Aportar dos mil quinientos setenta y cinco (2.575) € al objeto del convenio.  
 
• Respetar las siguientes directrices para la ejecución de los gastos del proyecto: 

 
o Recursos Humanos: 

 
Se entienden por gastos de recursos humanos subvencionables, las retribuciones 
al personal al servicio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe (incluidos las 
cuotas a la Seguridad Social u organismo nacional equivalente), ya sean personal 
laboral o eventual, siempre que sean proporcionales a la dedicación asignada al 
proyecto y estén vinculados a éste. 
 
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos 
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios 
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción.  
 
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos 
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios 
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción.  
 
Será necesario aportar los documentos acreditativos del pago de las cotizaciones 
a la Seguridad Social u organismo equivalente en cada país, así como los 
acreditativos de las otras retenciones realizadas. 

 
o Viajes y estancias: 

 
Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento que sean 
necesarios y estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Los 
motivos que justifican la realización de estos gastos deberán estar expresamente 
contemplados en la justificación. 
 
Los documentos justificativos de dichos gastos deberán especificar claramente el 
origen/destino y fechas de los viajes, así como el nombre de las personas que 
viajan. Asimismo, informarán del lugar y del número de noches de alojamiento.  
 
Los viajes serán en clase turista y el alojamiento en hoteles de categoría similar. 
 
Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y manutención, así como los 
importes máximos de kilometraje en el supuesto de utilizar vehículo propio, se 
ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los cuales deberán ser 
acreditados por el responsable de la misma. 
 
Respecto al servicio de taxi y los catering, su uso será restrictivo y deberá hacerse 
constar explícitamente la necesidad. 

 
o Contrataciones superiores al importe correspondiente al contrato menor (18.000)€: 

 
Si el gasto derivado de contratar suministros o prestaciones de servicios supera el 
importe previsto para el contrato menor, de acuerdo con el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe tendrá que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

17/253 

solicitar un mínimo de tres ofertas a diferentes proveedores y contratar la más 
ventajosa económicamente, excepto que por sus especiales características no 
exista en el mercado un número suficiente de entidades que los provean, o que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención. En caso de no 
contratarse la oferta más económica, se deberá justificar la elección. 
 
Si la contratación es internacional, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe deberá 
justificar las razones por las cuales no se puede realizar dicha contratación en 
Argentina. Además deberá publicar en su página web los pliegos contractuales 
reguladores de la contratación y otorgar un plazo para recibir las propuestas. 
Éstas deberán ser analizadas y contratarse la más ventajosa económicamente. 
Todo el proceso será objeto de un informe justificativo de la contratación 
finalmente realizada, emitido por el responsable del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe. 

 
• A fin de justificar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, el Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe presentará dos memorias (de carácter técnico y económico) 
con inclusión de una relación de facturas y fotocopias de las mismas, a la Comisión 
de Seguimiento, regulada en el Pacto Quinto del convenio de colaboración, una antes 
del 15 de octubre de 2014 y otra antes del 15 de febrero de 2015. El importe total a 
justificar por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe asciende a la cantidad de 
sesenta mil seiscientos setenta y cinco (60.675) €, importe que resulta de la suma de 
las dos transferencias comprometidas por la Diputación de Barcelona a través de la 
presente adenda, detalladas en el Pacto Primero anterior, y la suma de los importes 
sobrantes derivados de dos colaboraciones previas entre las partes”. 

 
Tercero.- Modificación del Pacto Tercero 
 
Las partes acuerdan modificar el plazo de ejecución especificado en el Pacto Tercero del 
convenio, sustituyéndose el redactado anterior por el redactado siguiente: 

 
“Se establece como plazo de ejecución de las actividades contempladas en el 
presente convenio, el comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de enero 
de 2015.”  

 
Cuarto.- Modificación del Pacto Octavo 
 
Las partes acuerdan modificar el Pacto Octavo del convenio, sustituyéndose el redactado 
anterior por el redactado siguiente: 

 
“Este convenio de colaboración entrará en vigor en la última de las fechas de su firma 
por las partes y estará vigente hasta que la Comisión de Seguimiento elabore la 
segunda acta de verificación de los compromisos de las partes, que deberá 
presentarse antes del 28 de febrero de 2015. 
 
Las actividades se desarrollarán desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de 
enero de 2015. La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito 
de las partes”. 
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Quinto.- Mantenimiento de los pactos no mencionados  en la adenda 
 
El resto de pactos asumidos por las partes firmantes en el convenio original, que no han 
sido modificados por los pactos anterior de la presente adenda, se mantienen en vigor tal y 
como fueron expresados en el mismo. 
 
Y, en prueba de conformidad, las personas que la otorgan firman la presente adenda por 
duplicado, en los lugares y fechas que se señalan”. 

 
Cinquè.-  Modificar l’acord Segon del dictamen de la Junta de Govern 673/13, de 19 de 
desembre, i substituir el paràgraf relatiu a la forma de tramitació dels diferents 
pagaments pel text que s’insereix a continuació: 
 

• “Un primer pagament de quinze mil set-cents vint-i-sis (15.726) €, es tramitarà una 
vegada rebut, per part de la Diputació de Barcelona, el conveni i la seva addenda 
signats per les parts.  

 
• Un segon pagament per l’import restant de quinze mil set-cents vint-i-sis euros amb 

trenta-cinc cèntims (15.726,35) € es tramitarà una vegada la Comissió de Seguiment 
hagi elaborat, abans del 30 d’octubre de 2014, la primera de les actes de verificació 
dels compromisos de les parts, relatius a les    despeses del primer pagament i altres 
obligacions convenials, prèvia entrega per part de les mateixes de les corresponents 
memòries tècnica i econòmica, abans del 15 d’octubre de 2014. Aquest segon 
pagament haurà de ser justificat per la Comissió de Seguiment abans del 28 de febrer 
de 2015, prèvia entrega per part de la Diputació de Barcelona i del Govern de la 
Província de Santa Fe, abans del 15 de febrer de 2015, de les corresponents memòries 
tècniques i econòmiques relatives al segon pagament i a les altres obligacions 
convenials que resulten parcialment modificades per la present addenda. 

 
L’avançament dels pagaments es justifica perquè el Govern de la Província de Santa Fe no 
gaudeix de prou liquidesa per atendre els pagaments corresponents”. 

 
Sisè.-  Notificar els acords precedents al Govern de la Província de Santa Fe. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar la liquidació 
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de ser veis de l’any 2013 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màx im de justificació fins el 
31/3/2014, així com dels ajuts pluriennals del Catà leg 2012, amb termini màxim 
de justificació fins el 31/3/2014, i habilitar el p eríode d’audiència pública.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la 
Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessions  de 27 de juny de 2013 i d’11 de 
juliol de 2013, va aprovar els dictàmens de resolució dels ajuts econòmics, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
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D’acord amb l’article 27 de l’esmentat règim regulador, el període d’execució de les 
actuacions objecte d’ajuts econòmics comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2013, a excepció de les actuacions pluriennals, i, el de justificació, com a màxim, fins 
el 31 de març de 2014.  
 
Així mateix, per a les actuacions objecte d’ajuts pluriennals del Catàleg 2012, el termini 
màxim de justificació finalitzava el 31 de març de 2014. 
 
Mitjançant decret s’han prorrogat els terminis d’execució i de justificació de diverses 
actuacions dels Catàlegs de serveis 2013 i 2012 fins el 30 d’abril de 2014 i el 30 de 
juny de 2014, respectivament. 
 
Segons dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa  “SIGC” 
d’aquesta Diputació el 22 d’abril de 2014, resten com a pendents de proposar el 
pagament per part dels corresponents centres gestors d’aquesta Diputació, bé en la 
seva totalitat, bé parcialment, els ajuts econòmics que es relacionen en l’apartat primer 
i segon del present dictamen. 
 
Les causes de no haver-se proposat el pagament són les següents: 
 

a) L’ens destinatari no ha justificat l’ajut econòmic, ni hi ha renunciat. 
 
b) L’ens destinatari ha justificat part de l’ajut econòmic, restant un saldo pendent 

de justificar. 
 
c) L’ens destinatari ha presentat la justificació de l’ajut econòmic en aquesta 

Diputació, però el centre gestor corresponent no ha verificat encara la 
documentació. 

 
Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg 2013, que 
estableix que, un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler electrònic de la 
Diputació la liquidació provisional, i s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la 
documentació de justificació pendent, així com també per esmenar i al·legar el que 
s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 
Vista la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, aprovada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de desembre de 
2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 28 de desembre de 2013, 
epígrafs 12.2.c) i 12.3.c), que atribueixen a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la liquidació de Catàlegs de concertació i al Diputat delegat per a la cooperació 
local la competència per elevar a la Junta de Govern la referida liquidació 
respectivament. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de 
justificació fins el 31/3/2014, per als quals no s’ha aprovat cap pròrroga dels terminis 
d’execució i justificació. 
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Ens destinatari N.I.F. Codi XGL Actuació Import  

aprovat 
Import  

  pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
document Posició 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y91734 
Curs de cooperació al 
desenvolupament al 
Berguedà  

6.000,00 6.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46780 1303002255 1 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y93803 

Promoció de les fires i 
mercats del bolet al 
Berguedà. Comunicació de 
la Marca Bolet del 
Berguedà 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002326 2 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y94064 Dinamització del comerç 
del Berguedà 

12.000,00 12.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002323 2 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y93101 I tu, perquè no emprens o 
reemprens?  

18.000,00 18.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46780 1303002311 1 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y92130 No estiguis Parat. Mou-te II 4.000,00 4.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46781 1303002302 169 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y91839 Festival de la Baells 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46780 1303002225 108 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXXX 13Y92004 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà, de somni a 
realitat  

30.000,00 30.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 3 

AG. 
DESENVOLUPAMENT 
ECON. DEL GARRAF 

XXXXXXXXX 13Y92045 Observatori econòmic del 
Garraf 16.923,00 16.923,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 6 

AJ.  
AIGUAFREDA 

XXXXXXXXX 13Y91723 

APRENENT DEL SUD: 
INTERCANVI 
D'EXPERIÈNCIES EN 
GESTIÓ DEL PATRIMONI 
PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

2.000,00 2.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 1 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y93744 PROMOCIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL D'ABRERA 1.250,00 1.250,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 3 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y93180 
ABRERA PER LA 
JOVENTUT, LA IGUALTAT 
I LA DIVERSITAT 

21.069,58 21.069,58 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 2 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y92295 
Servei d'activitats 
Esportives Ajuntament 
Abrera 

2.108,00 2.108,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 135 
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AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y92293 Escola Esportiva d'Estiu 2.500,00 2.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 71 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y91814 CONCURS DE TEATRE 
VILA D'ABRERA 2013 1.200,00 1.200,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 1 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y95570 Tallers autoestima 800,00 800,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 3 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y95568 

Atenció als animals 
abandonats a la via pública 
i manteniment de colònies 
de gats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 1 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y95571 

Vigilància i control sanitari 
dels establiments 
alimentaris, activitats 
formatives per al foment de 
les pràctiques correctes i la 
implantació de plans 
d'autocontrol.  

2.250,00 2.250,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 4 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y95569 

Control integral de plagues 
urbanes, prevenció de la 
legionel·losi i prevenció de 
l'expansió del mosquit tigre 

4.334,00 4.334,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 2 

AJ. ABRERA XXXXXXXXX 13Y91958 

Oficina Municipal 
Informació al consumidor i 
activitats formatives en 
matèria de consum 

6.828,00 6.828,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 1 

AJ. AIGUAFREDA XXXXXXXXX 13Y93968 POTENCIEM L'ACTIVITAT 
FIRAL D'AIGUAFREDA 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 3 

AJ. AIGUAFREDA XXXXXXXXX 13Y92308 
Foment de l'esport en 
infants i joves en situació 
de risc social 

2.500,00 2.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 80 

AJ. AIGUAFREDA XXXXXXXXX 13Y95583 
CAMPANYA ANTITABAC: 
T'APUNTES A DEIXAR DE 
FUMAR EN GRUP? 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 7 

AJ. AIGUAFREDA XXXXXXXXX 13Y95584 

MAPA DE RISCOS I 
REGISTRE 
D'ESTABLIMENTS 
ALIMENTARIS 
D'AIGUAFREDA 

2.398,00 2.398,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 8 

AJ. ALELLA XXXXXXXXX 13Y94275 escola de dansa x 2.494,00 2.494,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 1 

AJ. ALELLA XXXXXXXXX 13Y94274 formació persones adultes x 2.494,00 2.494,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 3 
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AJ. ALELLA XXXXXXXXX 13Y93175 finançament  de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania x 

5.950,00 5.950,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 4 

AJ. ALELLA XXXXXXXXX 13Y92917 millora material esportiu 
inventiariable x 

2.033,57 2.033,57 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 75 

AJ. ALELLA XXXXXXXXX 13Y91811 Festival d'Estiu 2013 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 3 

AJ. AMETLLA DEL 
VALLES, L' 

XXXXXXXXX 13Y94088 Adquisició de sonòmetre 
per la policia local 

2.769,45 56,97 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 31 

AJ. AMETLLA DEL 
VALLES, L' 

XXXXXXXXX 13Y93177 Punt d'informació: 
emancipació i ocupació 

14.500,00 14.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 68 

AJ. ARENYS DE MAR XXXXXXXXX 13Y93454 

Reforma, condicionament i 
rehabilitació d'habitatges 
destinats a necessitats 
socials 

12.000,00 12.000,00 

Gerència de 
Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 10 

AJ. ARENYS DE MAR XXXXXXXXX 13Y93178 
Foment i consolidació de 
les polítiques de gènere i 
joventut 

14.000,00 14.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 6 

AJ. ARENYS DE MAR XXXXXXXXX 13Y92288 Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

300,00 300,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 53 

AJ. ARENYS DE MAR XXXXXXXXX 13Y91957 suport als serveis 
municipals de consum 6.100,00 6.100,00 

Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 2 

AJ. ARENYS DE 
MUNT 

XXXXXXXXX 13Y93964 
Gestió de la dinamització 
centre comercial d'Arenys 
de Munt 

500,00 500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 6 

AJ. ARENYS DE 
MUNT 

XXXXXXXXX 13Y93552 Foment de l´ús de la bossa 
compostable 

1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 6 

AJ. ARENYS DE 
MUNT 

XXXXXXXXX 13Y94280 Funcionament de l'escola 
bressol 

1.388,00 1.388,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 2 

AJ. ARENYS DE 
MUNT XXXXXXXXX 13Y94279 Aula Cultural 2.775,00 2.775,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 5 

AJ. ARENYS DE 
MUNT 

XXXXXXXXX 13Y94569 Desenvolupament cultural 
local 

3.100,00 3.100,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 6 

AJ. ARENYS DE 
MUNT XXXXXXXXX 13Y95566 Recollida d'animals de 

companyia 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 18 

AJ. ARENYS DE 
MUNT 

XXXXXXXXX 13Y95567 Control de plagues 4.915,00 4.915,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 19 
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AJ. ARGENÇOLA XXXXXXXXX 13Y94005 3era Fira de les Espècies 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 8 

AJ. ARGENÇOLA XXXXXXXXX 13Y93645 
Aprofitament de la 
biomassa al municipi 
d'Argençola 

1.800,00 139,08 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 7 

AJ. ARGENÇOLA XXXXXXXXX 13Y92748 3era Cursa BTT 
d'Argençola 

1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 192 

AJ. ARGENÇOLA XXXXXXXXX 13Y95011 Recollida animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 20 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXXX 13Y94789 

Millora de l'eficiència 
energètica del Museu del 
Càntir mitjançant 
instal·lació de llums led 

3.300,00 3.300,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 4 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXXX 13Y93082 

1.CASAL DE JOVES I 
ESPAI JOVE DEL CROS. 
2. SUPORT A INICIATIVES 
JUVENILS. 3. ACCIONS 
DE SENSIBILITZACIÓ, 
COEDUCACIÓ, 
FORMACIÓ AMB 
PERSPECTIVA DE 
GÈNERE. PROTOCOL DE 
DETECCIÓ VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

21.043,51 21.043,51 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 8 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXXX 13Y92837 Millora material esportiu 
inventariable Argentona 

1.300,00 0,17 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 55 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXXX 13Y93339 SEMPRE, Servei a les 
empreses  10.800,00 10.800,00 Servei del Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 12 

AJ. ARTES XXXXXXXXX 13Y93965 Comerç i Fira Artés 4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 9 

AJ. ARTES XXXXXXXXX 13Y93181 

PROJECTE PIDCES / 
DINAMITZACIÓ 
CULTURAL / 
COORDINADORA 
D'ENTITATS 

12.670,43 12.670,43 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 9 

AJ. ARTES XXXXXXXXX 13Y92297 FESTA DE L'ESPORT 1.464,00 75,71 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 173 

AJ. ARTES XXXXXXXXX 13Y92296 TU I JO FEM ESPORT 800,00 800,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 72 

AJ. ARTES XXXXXXXXX 13Y95574 
HÀBITS ALIMENTARIS 
DELS ADOLESCENTS I 
JOVES 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 25 
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AJ. AVINYO XXXXXXXXX 13Y94089 Insonorització del Local 
Catalunya 

4.050,00 4.050,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 32 

AJ. AVINYO XXXXXXXXX 13Y93555 Difusió Agenda 21 1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 10 

AJ. AVINYONET DEL 
PENEDES XXXXXXXXX 13Y93184 Desenvolupament 

d'activitats juvenils 2013 6.773,30 330,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 12 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93745 Publicitat, difusió i 
equipament MVNS  1.500,00 1.500,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 9 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93746 Difussió de fires locals 1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 10 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93969 
Desenvolupament de 
aplicació mòbil 
ComerçBDN 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 12 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93557 
Eficiència energètica, 
estalvi d'energia i lluita 
contra el canvi climàtic. 

1.100,00 0,56 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 11 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93186 Projectes de Participació 
ciutadana, igualtat i joventut 

64.536,33 64.536,33 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 13 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y91884 

ACTIVITATS CONJUNTES 
DEL MUSEU DE 
BADALONA I ALTRES 
MUSEUS DE LA XARXA 

3.400,00 3.400,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 5 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y91885 
PROGRAMA 
D'ACTIVITATS DEL 
MUSEU DE BADALONA 

12.800,00 12.800,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 6 

AJ. BADALONA XXXXXXXXX 13Y93383 Servei Local d'Empresa - 
Badalona 2013 

74.400,00 74.400,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 56 

AJ. BADIA DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93325 Cultivem les persones de 

Badia 22.964,15 22.964,15 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 14 

AJ. BADIA DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y92802 Activitats esportives 4.618,00 4.618,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 43 

AJ. BADIA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91844 Festival Badia Street vol. IV 1.850,00 1.850,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 7 

AJ. BADIA DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y94887 

Accions per la Millora de 
Competències per 
l'Ocupació 2013 (AMC 
2013) 

12.444,60 12.444,60 Servei de Mercat 
de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 1 
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AJ. BADIA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y94956 Projectes de seguretat 
alimentària 

7.500,00 7.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 36 

AJ. BALENYA XXXXXXXXX 13Y94777 

Substitució de llumeneres 
de vapor de mercuri per 
sodi d'alta pressió de baix 
consum. 

2.000,00 2.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 9 

AJ. BALENYA XXXXXXXXX 13Y93310 Pla d'actuació de Joventut 
2013 6.000,00 6.000,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 1 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93597 

Sensibilització i 
comunicació sobre el cicle 
local de l'aigua a Barberà 
del Vallès 

1.700,00 0,07 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 14 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y94170 Escola Municipal de Música 
de Barberà del Vallès 

5.881,00 5.881,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 4 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93249 

Programes Municipals de 
Igualtat Dona, Joventut, 
Participació i Drets de la 
Ciutadania  

22.794,81 22.794,81 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 2 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y94476 Programa Festiu 

Participatiu 8.100,00 8.100,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 17 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y92028 
Adequació i avaluació de la 
Planificació Estratègica de 
Promoció Econòmica 

7.207,00 180,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 8 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y94706 
Formació administració 
electrònica i certificats 
digitals 

3.166,67 3.166,67 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 4 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y93971 
ACCIONS PROJECTADES 
PER LA TAULA DE 
COMERÇ MUNICIPAL 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 17 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y92320 Festa de l'Esport i 
Caminada popular 

1.600,00 1.600,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 155 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y92319 AJUTS ESPORT 600,00 600,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 143 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y92929 MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 2013 

450,00 450,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 116 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y92014 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER L'ELABORACIÓ DEL 
PROJECTE "CITTÀ 
SLOW" 

4.518,00 4.518,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 9 
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AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y95594 

MANTENIMENT DEL 
CENTRE D'ATENCIO 
D'ANIMALS DE 
COMPANYIA 

2.208,00 2.208,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 50 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y95595 

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES (DD) I 
PREVENCIO EXPANSIO 
MOSQUIT TIGRE 

2.926,00 2.926,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 51 

AJ. BEGUES XXXXXXXXX 13Y95596 Programa de prevenció de 
la Salut de Beuges 3.237,00 3.237,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 52 

AJ. BELLPRAT XXXXXXXXX 13Y92105 Caminada al castell de 
Queralt 

1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 171 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y91725 Mes de la Solidaritat 2.000,00 2.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 4 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y93747 
Millora dels serveis i 
senyalitzacio de la fira 
Bergabolet 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 13 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y93973 
Implantació targeta de 
fidelització al CCU de 
Berga 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 19 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y93972 Dinamitzador CCU de 
Berga 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 18 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y94291 
Programes d'inclusió social 
de l'Escola Municipal de 
Música de Berga 

3.794,00 3.794,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 5 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y94293 

Programa d'Extensions de 
l'Escola municipal de 
música de Berga a altres 
municipis del Berguedà 

4.098,00 4.098,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 3 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y93189 
promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre homes i 
dones a la ciutat de Berga 

18.800,00 18.800,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 4 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y91886 Fem Safareig 3.300,00 3.300,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 7 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y94578 Suport a grups locals i 
dinamització 

8.000,00 8.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 20 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y95597 

Establiment i manteniment 
de colònies de gats a 
l'àmbit urbà: actuacions 
clíniques i alimentació.  

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 53 
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AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y95599 
Activitats de prevenció de 
riscos en relació a la 
promoció de la salut 

1.800,00 1.800,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 55 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 13Y95598 

Control integral de plagues 
urbanes, Prevenció de la 
legionel¿losi i control 
integral d'aus urbanes 

4.333,00 4.333,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 54 

AJ. BIGUES I RIELLS XXXXXXXXX 13Y93190 
Pla d'igualtat, participació, 
joventut i diversitat a 
Bigues i Riells 2013 

16.580,11 16.580,11 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 5 

AJ. BRUC, EL XXXXXXXXX 13Y93191 
JOVENTUT I 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

5.200,00 5.200,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 124 

AJ. BRULL, EL XXXXXXXXX 13Y92331 

ORGANITZACIÓ DE 
L'ECO - ULTRA 100 km 
MATAGALLS 
MONTSERRAT 

1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 2 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y93974 POTENCIEM EL COMERÇ 
AL MUNICIPI 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 74 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y94880 

IMPLANTACIÓ DE 
MESURES DE GESTIÓ 
SOSTENIBLE AMBIENTAL 
I ECONÒMICA 

3.000,00 3.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 32 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y93192 IGUALTAT+JOVENTUT+ 
DIVERSITAT 5.846,27 5.846,27 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 69 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y92332 JORNADA DE EQUITACIÓ 500,00 500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 17 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y92933 MATERIAL ESPORTIU 1.800,00 1.800,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 110 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y95606 Atenció als animals 
abandonats a la via pública 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 26 

AJ. CABANYES, LES XXXXXXXXX 13Y95608 CURS DE PILATES 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 28 

AJ. CABRERA DE 
MAR XXXXXXXXX 13Y93975 XVII Fira Iberoromana 4.000,00 4.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 20 

AJ. CABRERA DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y94881 Camí escolar  1.500,00 1.500,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 13 

AJ. CABRERA DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y93193 Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania  

9.250,00 9.250,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 7 
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AJ. CABRERA DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y95616 Curs de manipuladors 
d'aliments  

635,25 635,25 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 67 

AJ. CABRERA DE 
MAR XXXXXXXXX 13Y95615 Primers Auxilis i protecció 

sol 700,00 700,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 66 

AJ. CABRERA DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y95614 Manteniment de plagues a 
Cabrera de Mar 

4.226,00 4.226,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 65 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y93976 Promoció i suport del teixit 
comercial del municipi 4.000,00 4.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 21 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y93749 Promoció i comunicació de 
les fires locals 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 15 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y94297 
Funcionament de l'Escola 
de Música Municipal de 
Cabrils 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 6 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y94298 Funcionament de l'Escola 
Bressol de Cabrils 2.871,00 2.871,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 8 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y93194 Pidces + altell 14.800,00 14.800,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 8 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y92338 Activitats esportives a l'aire 
lliure + mou-te 

2.166,00 2.166,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 2 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y92935 Adquisició de material 
esportiu inventariable 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 100 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y91817 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CABRILS 

1.300,00 1.300,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 8 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y95619 Activitats de promoció de la 
salut 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 70 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y95617 Actuacions amb animals de 
companyia 

2.208,00 2.208,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 68 

AJ. CABRILS XXXXXXXXX 13Y95618 control integral de plagues i 
prevenció de la legionel.losi 2.999,00 2.999,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 69 

AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y94055 

Instal·la't al barri - 
Programa de recuperació i 
promoció de locals en 
desús del barri antic de 
Calaf 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 23 

AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y94101 Adequació acústica de la 
Sala d'Actes Municipal 

4.500,00 4.500,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 7 

AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y93092 
Actuacions de polítiques 
locals de joventut, de 
diversitat i ciutadania. 

9.082,36 9.082,36 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 9 
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AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y95072 Activitats relacionades amb 
animals de companyia 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 71 

AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y95074 Activitats de promoció de la 
Salut 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 73 

AJ. CALAF XXXXXXXXX 13Y93349 

Actuacions estables 
d'informació, consultes, 
assessorament,i formació a 
empreses i emprenedors 

14.003,95 14.003,95 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 22 

AJ. CALDERS XXXXXXXXX 13Y94006 Dinamització del teixit 
comercial de Calders 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 24 

AJ. CALDERS XXXXXXXXX 13Y93312 Dinamització Juvenil 2.300,00 2.300,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 10 

AJ. CALDERS XXXXXXXXX 13Y92757 Activitats esportives 2013 2.583,00 2.583,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 14 

AJ. CALDERS XXXXXXXXX 13Y95016 
Campanya per la promoció 
de la tinença responsable 
d'animals de companyia 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 74 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y93751 Mercat de l'Olla i Caldera 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 17 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI XXXXXXXXX 13Y93978 

SHOPING NIGHT A 
CALDES AMB 
L'ESCALDARIUM 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 26 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y93977 
DINAMITZACIÓ DE 
CALDES CENTRE 
COMERCIAL 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 25 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y94299 Escola municipal de 
formació d'adults 

1.274,00 1.274,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 8 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI XXXXXXXXX 13Y94300 Sevei escoles bressol 

municipals 7.651,00 7.651,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 9 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y93196 

PROJECTE LOCAL DE 
PARTICIPACIÓ, 
JOVENTUT, IGUALTAT, 
INTEGRACIÓ I 
CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 

27.824,37 27.824,37 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 11 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y95625 
Programa de Salut 2013: 
prevenció i promoció 
d'hàbits saludables 

3.254,00 3.254,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 79 
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AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXXX 13Y93385 

SERVEI LOCAL DE 
SUPORT A LES 
EMPRESES I A LES 
PERSONES 
EMPRENEDORES 

27.885,60 27.885,60 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 58 

AJ. CALDES 
D'ESTRAC XXXXXXXXX 13Y93195 

Polítiques locals de 
joventut: REACCIÓ 
JOVE+curs de català 

7.000,00 7.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 12 

AJ. CALDES 
D'ESTRAC XXXXXXXXX 13Y91818 Festival d'Estiu de Caldes 

d'Estrac. Poesia i + 3.500,00 3.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 11 

AJ. CALELLA XXXXXXXXX 13Y91726 
Activitats sencibilització 
cooperació al 
desenvolupament 

2.500,00 2.500,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 5 

AJ. CALELLA XXXXXXXXX 13Y93197 Projectes de joventut, 
igualtat i immigració 

23.000,00 23.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 13 

AJ. CALLDETENES XXXXXXXXX 13Y93199 
Acció comunitària, 
emancipació i participació 
de la ciutadania  

7.780,35 7.780,35 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 14 

AJ. CALLUS XXXXXXXXX 13Y94710 

Accions per al foment de 
l'accés de la ciutadania a 
l'administració electrònica 
de Callús 

2.175,42 2.175,42 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 7 

AJ. CALLUS XXXXXXXXX 13Y93981 2a Fira del comerç al carrer 1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 29 

AJ. CALLUS XXXXXXXXX 13Y92940 Millora del material esportiu 
inventariable 

4.200,00 4.200,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 95 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA XXXXXXXXX 13Y93567 

Campanya de 
sensibilització i 
comunicació sobre la 
prevenció i la gestió dels 
residus 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 25 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA 

XXXXXXXXX 13Y93198 
Curs d'emprenedoria i 
ocupació de les dones en el 
món rural 

1.566,00 1.566,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 16 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA 

XXXXXXXXX 13Y92938 Material esportiu 
inventariable 2013 

4.200,00 4.200,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 97 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA XXXXXXXXX 13Y91821 Nit de jazz a la fresca 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 13 

AJ. CALONGE DE 
SEGARRA 

XXXXXXXXX 13Y95631 

Campanya de cens i 
identificació d'animals de 
companyia (gossos i gats) 
a Calonge de Segarra 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 92 
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AJ. CAMPINS XXXXXXXXX 13Y93982 Fira la Glà d'Or 1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 30 

AJ. CAMPINS XXXXXXXXX 13Y92354 Fem esport, fem salut 1.607,00 144,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 16 

AJ. CANET DE MAR XXXXXXXXX 13Y93201 
Finançament de projectes 
en l'àmbit de joventut, 
participació i gènere.  

22.580,00 22.580,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 17 

AJ. CANET DE MAR XXXXXXXXX 13Y91822 Festival Sota la Cúpula 7.800,00 7.800,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 14 

AJ. CANET DE MAR XXXXXXXXX 13Y91889 Exposició: Empremtes: Ll. 
Domènech i Montaner 3.200,00 3.200,00 Oficina de 

Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 10 

AJ. CANET DE MAR XXXXXXXXX 13Y95640 
CONTROL I PLA DE 
REDUCCIÓ D'AUS 
URBANES  

3.374,00 3.374,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 97 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y94341 
Servei escoles bressol 
mpals. Sant Jordi i Marta 
Mata de Canovelles 

6.313,00 6.313,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 10 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y93309 
Acció comunitària, 
participació igualtat i 
joventut 

11.050,00 11.050,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 18 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y92746 
XXIV CURSA DE FONS i 
XVI MARXA POPULAR DE 
CANOVELLES 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 162 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y92745 

ESPORT PER PREVENIR 
EL RISC D'EXCLUSIÓ, 
AJUTS ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESTIU 

2.500,00 2.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 35 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y95010 
Control del risc per a la 
salut pública d'establiments 
de restauració col¿lectiva 

1.286,00 1.286,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 101 

AJ. CANOVELLES XXXXXXXXX 13Y95009 Prevenció 
drogodependències 

3.203,00 3.203,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 100 

AJ. CANOVES I 
SAMALUS 

XXXXXXXXX 13Y93202 POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
AL MUNICIPI 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 19 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y93984 Promoció del comerç a 
Canyelles 2013 5.000,00 5.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 32 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y93203 
Programa d'activitats i 
accions de Joventut de 
Canyelles 2013 

1.500,00 1.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 20 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y98716 III Cursa de Sant Silvestre i 
II Cursa Extrema 

1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303005120 1 
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AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y92360 Viu l'Esport a Canyelles 
2013 

2.632,00 2.632,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 41 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y92358 Beques per a activitats 
esportives  3.000,00 3.000,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 157 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y92944 
Compra i millora de 
material esportiu per a la 
gent gran  

1.700,00 1.700,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 91 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y94593 
Accions de 
Desenvolupament Cultural 
a Canyelles 2013 

2.000,00 2.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 36 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y94931 

Alfabetització digital i ús de 
les TIC per la millora de la 
formació de persones 
especialment vulnerables a 
Canyelles   

7.656,00 7.656,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 4 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y94930 
El valor afegit dels idiomes 
estrangers: l'alemany per 
l'ocupació 

8.320,20 8.320,20 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 3 

AJ. CANYELLES XXXXXXXXX 13Y95643 
ESTABLIMENT DE 
COLONIES 
CONTROLADES DE GATS 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 104 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXXX 13Y93985 
Millora de la infraestructura 
i del serveis de la Fira de 
Capellades 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 33 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXXX 13Y94306 
Tallers d'Estudi Assistit - 
Suport Educatiu (Primària 
/Secundària)   

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 5 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXXX 13Y93204 
Mostra d'Entitats i 
Associacions de 
Capellades 2013 

4.355,00 4.355,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 21 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXXX 13Y92945 Millora dels equipaments 
esportius de Capellades  2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 45 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXXX 13Y95646 
Control integral de plagues 
en el municipi de 
Capellades 

2.443,00 2.443,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 107 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXXX 13Y93754 

ACCIONS DE PROMOCIÓ, 
MILLORA, DINAMITZACIÓ 
I FOMENT DEL MERCAT 
MUNICIPAL DE 
CARDEDEU 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 20 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXXX 13Y91823 CARDOTERROR VIII 
(2013) 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 15 
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AJ. CARDEDEU XXXXXXXXX 13Y95648 
Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 
ambiental 

5.752,00 5.752,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002348 109 

AJ. CARDONA XXXXXXXXX 13Y94712 

Accions de millora de 
l'accés electrònic dels 
ciutadans a la web 
municipal  

1.468,75 1.468,75 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 10 

AJ. CARDONA XXXXXXXXX 13Y93987 

PROMOCIÓ DE 
L'ACTIVITAT FIRAL, 
COMERCIAL I EL 
MERCAT DE CARDONA 
2013 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 35 

AJ. CARDONA XXXXXXXXX 13Y93206 Programa local en l'àmbit 
de l'acció comunitària 2013 11.135,06 11.135,06 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 23 

AJ. CARDONA XXXXXXXXX 13Y91824 Festival de Música de 
Música Sacra de Cardona 1.150,00 1.150,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 16 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y94688 
Cursos de formació de 
canals telemàtics oberts a 
tota la població. 

1.000,00 1.000,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 11 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y94056 Fira Verd 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 36 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y93093 PLA D'ACTUACIONS 
JOVENTUT  2013 

3.500,00 3.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 24 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y95075 

Campanya decens i 
dentificació d'animals de 
companyia a Carme i de 
tinença responsable. 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 1 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y95076 Control integral de plagues 
urbanes. 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 2 

AJ. CARME XXXXXXXXX 13Y95077 Xerrades i tallers 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 3 

AJ. CASSERRES XXXXXXXXX 13Y94713 L'Ajuntament més a prop 1.878,33 1.878,33 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 12 

AJ. CASSERRES XXXXXXXXX 13Y93988 
Fires de Casseres: Fira de 
Reis i Fira D'artesania i 
Comerç  

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 37 

AJ. CASSERRES XXXXXXXXX 13Y93207 Casserres es mou per la 
igualtat 

5.965,87 5.965,87 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 25 
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AJ. CASSERRES XXXXXXXXX 13Y92370 
Fem esport, fem poble: 
Fem Futbol Sala i esport 
gran! 

2.614,00 2.614,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 66 

AJ. CASSERRES XXXXXXXXX 13Y95656 FEM SALUT 2.284,00 2.284,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 6 

AJ. CASTELLAR DEL 
RIU 

XXXXXXXXX 13Y94714 Formació per a promoure 
l'administració electrònica 

1.250,00 1.250,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 13 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93757 PLA DE DINAMITZACIÓ 
MERCAT MUNICIPAL  

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 23 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93758 FIRES A CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 24 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93989 

ACTUACIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 38 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93209 Actuacions de l'àrea 

d'atenció a les persones 25.173,32 25.173,32 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 27 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91825 NITS D'ESTIU 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 17 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y95657 ACCIONS DE SALUT 
AMBIENTAL 

1.973,00 1.973,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 7 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91964 

SUPORT AL SERVEI 
D'OMIC DE 
L'AJUNTAMENT DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS 

9.602,00 9.602,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 9 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93391 Pla d'Acció del Centre de 

Serveis per Empreses 2013 25.035,84 25.035,84 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 64 

AJ. CASTELLBELL I 
EL VILAR 

XXXXXXXXX 13Y93990 Fira de Rams 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 39 

AJ. CASTELLBELL I 
EL VILAR XXXXXXXXX 13Y95659 Recollida d'animals de la 

via pública 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 9 

AJ. CASTELLBELL I 
EL VILAR 

XXXXXXXXX 13Y95660 
Programa de desratització, 
desinfecció i control de 
legionel·les 

2.792,00 2.792,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 10 

AJ. CASTELLBISBAL XXXXXXXXX 13Y93094 
Actuacions en els àmbits 
de participació, joventut i 
igualtat 

21.768,21 21.768,21 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 29 
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AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXXX 13Y91727 

PLA MUNICIPAL DE 
SENSIBILITZACIÓ 
ENVERS LA PAU, ELS 
DRETS HUMANS I LA 
SOLIDARITAT 

14.887,85 14.887,85 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 6 

AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXXX 13Y93992 
CAMPANYA DE 
DIVULGACIÓ I ANIMACIÓ 
DEL TEIXIT COMECIAL 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 42 

AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXXX 13Y93759 

ACCIONS DE MILLORA 
DE LA QUALITAT DE LES 
FIRES LOCALS (MERCAT 
DEL MAR, CASTRUM 
FIDELIS I MOSTRA 
GASTRÒMICA) 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 25 

AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXXX 13Y93212 
Projectes d'integració, 
participació, igualtat i 
joventut. 

30.865,07 30.865,07 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 31 

AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXXX 13Y94934 Suport a l'ocupabilitat i a la 
intermediació 

38.814,04 38.814,04 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 7 

AJ. CASTELLET I LA 
GORNAL XXXXXXXXX 13Y92842 Porteries de handbol i 2 

jocs de bitlles 1.700,00 1.700,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 11 

AJ. CASTELLGALI XXXXXXXXX 13Y95669 
Projectes i activitats en 
matèria de Sanitat 
Ambiental  

1.997,00 1.022,79 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 25 

AJ. CASTELLNOU DE 
BAGES 

XXXXXXXXX 13Y95670 

Actualització cens animals 
de companyia i atenció 
animals abandonats via 
pública 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 26 

AJ. CASTELLNOU DE 
BAGES 

XXXXXXXXX 13Y95671 
Prevenció de la legionel.losi 
i control integral de plagues 
urbanes 

1.750,00 1.750,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 27 

AJ. CASTELLVI DE 
ROSANES 

XXXXXXXXX 13Y93620 
CAMPANYA ANUAL DE 
CONSCIENCIACIÓ 
AMBIENTAL 

1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 36 

AJ. CASTELLVI DE 
ROSANES 

XXXXXXXXX 13Y93287 

Polítiques d'Igualtat de 
dones i homes i de 
Joventut de Castellví de 
Rosanes 

5.196,00 5.196,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 36 

AJ. CENTELLES XXXXXXXXX 13Y91714 
Cooperació al 
desenvolupament i 
solidaritat a Centelles 

2.250,00 2.250,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 7 
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AJ. CENTELLES XXXXXXXXX 13Y93288 
Dinamització comunitària 
 ( Joventut / Igualtat de 
gènere) 

11.000,00 11.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 37 

AJ. CENTELLES XXXXXXXXX 13Y92704 Activitats esportives a 
Centelles 

3.261,00 3.261,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 96 

AJ. CENTELLES XXXXXXXXX 13Y91790 13è Trobada de teatre 
amateur d'Osona 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 19 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91739 

PROJECTE DE 
FORMACIÓ EN DRETS 
HUMANS I SOLIDARITAT I 
DE DIFUSIÓ DE LA 
CULTURA DE LA PAU 

3.540,00 3.540,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 8 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y93789 Pla anual de promoció dels 

mercats 1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 27 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93791 Fira de santa Llúcia 3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 29 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y94367 Transició Escola Treball  11.871,00 11.871,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002325 7 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93306 

FINANÇAMENT 
PROGRAMES ÀMBIT 
ATENCIÓ A LES 
PERSONES (JOVENTUT, 
DONA I IMMIGRACIÓ) 

32.374,71 32.374,71 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 39 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y91847 25È FESTIVAL DE BLUES 

DE CERDANYOLA 8.400,00 8.400,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 20 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91905 

Història i arqueologia, una 
proposta de recerca, 
formació i difusió del 
patrimoni cultural i 
programa d'activitats de l 
Museu d'Art de Cerdanyola 

5.500,00 5.500,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 15 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y92055 

Pla Estratègic de la Ciutat 
de l'Ajuntament de 
Cerdanyola  ( Fase de 
Diagnosi Territorial ) 

7.487,00 7.487,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 12 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y94891 Club de la feina 20.212,50 20.212,50 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 8 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y94972 Programa Sanitat 

Ambiental 8.558,00 8.558,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 41 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y94007 Fira comerç i Indústria 2013 3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 48 
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AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y94096 
ADQUISICIÓ 
SONOMETRE PEL 
MUNCIPI DE CERVELLÓ 

3.999,28 3.999,28 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 5 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y94343 Reforç escolar 2013 als 
infants de Cervelló 

1.006,00 1.006,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 9 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y94342 
FUNCIONAMENT 
ESCOLES BRESSOLS 
MUNICIPALS 2013 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 14 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y93313 
Actuacions dins de l'àmbit 
d'igualtat durant l'any 2013 
a Cervelló 

5.000,00 5.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 40 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y92761 Casals i activitats 
esportives 2013 

2.500,00 2.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 24 

AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 13Y93052 Material esportiu 
inventariable 2013 2.100,00 856,69 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 47 

AJ. COLLBATO XXXXXXXXX 13Y93293 

SPOT RUM-RUM 2.0 // 
FOMENT DE 
L'EMPRENEDORIA I 
OCUPACIÓ DE LES 
DONES // PIDCES 

9.780,63 9.780,63 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 41 

AJ. COLLBATO XXXXXXXXX 13Y92730 Esportbató per a tots 1.200,00 1.200,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 8 

AJ. COLLBATO XXXXXXXXX 13Y92732 Programa Esportbató es 
mou 

3.845,00 3.845,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 50 

AJ. COLLBATO XXXXXXXXX 13Y91740 Cicle de Concerts 1.800,00 1.800,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 21 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93834 

GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ EN UN 
CENTRE COMERCIAL 
URBÀ 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 51 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93835 

ACTUACIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ D'UN 
CENTRE COMERCIAL 
URBÀ  

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 53 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93675 

Accions de foment de 
mercats de venda no 
sedentària 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 31 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93513 

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I 
DIVULGACIÓ AMBIENTAL 
A CORBERA DE 
LLOBREGAT 

1.700,00 29,42 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 42 
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AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y94129 

Manteniment dels serveis 
bàsics de l'equipament de 
l'Escola Bressol Pública 
2013 

1.179,00 1.179,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 15 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y94128 Aula Oberta de Corbera de 
Llobregat 

5.854,00 5.854,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002325 8 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93125 

Activitats i serveis del 
centre de recursos i 
polítiques d'igualtat 

8.500,00 8.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 44 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y92476 Activitat física per a la 

tercera edat 9.500,00 9.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 49 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y92869 Canvi de porteries d'hoquei 
patins i futbol sala 

2.100,00 59,09 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 73 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y94814 

Construcció de diversos 
trams de la Ronda Urbana 
per a Bicicletes  

3.800,00 986,21 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 23 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93126 

Accions d'Igualtat i 
ciutadania 2013 Cornellà 
de Llobregat 

41.234,20 41.234,20 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 45 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y91755 
Festival Internacional de 
Pallassos, Memorial Charlie 
Rivel 

6.500,00 6.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 22 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y94914 ACTIVA'T 34.860,00 34.860,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 9 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y91920 

Suport als serveis 
municipals de consum - 
Recurs econòmic - Ajuts 
econòmics 

11.860,00 11.860,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 12 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93372 
Suport a la creació, 
consolidació i creixement 
de microempreses 

80.000,00 80.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 45 

AJ. CUBELLES XXXXXXXXX 13Y91703 DESMUNTEM MITES I 
ROLS  3.224,00 3.224,00 

Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 10 

AJ. CUBELLES XXXXXXXXX 13Y94132 Suport econòmic per a les 
escoles bressol 5.819,00 5.819,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 16 

AJ. CUBELLES XXXXXXXXX 13Y93127 
PROMOCIÓ DE LA 
PARTICIPACIÓ I LA 
IGUALTAT A CUBELLES 

24.677,48 24.677,48 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 46 

AJ. CUBELLES XXXXXXXXX 13Y91756 
2a MOSTRA DE 
PALLASSOS CHARLIE 
RIVEL 

2.550,00 2.550,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 23 



 

40/253 

Ens destinatari N.I.F. Codi XGL Actuació Import  
aprovat 

Import  
  pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document Posició 

AJ. DOSRIUS XXXXXXXXX 13Y94135 
Escola Bressol Municipal 
de Dosrius "La Caseta del 
Bosc" 

1.268,00 1.268,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 17 

AJ. DOSRIUS XXXXXXXXX 13Y92872 Porteries i Cistelles  2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 117 

AJ. DOSRIUS XXXXXXXXX 13Y95203 
ESTERILITZACIÓ 
COLONIES GATS AL 
CARRER 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 61 

AJ. DOSRIUS XXXXXXXXX 13Y95204 
Prevenció de la 
Legionel·losis i 
Desrratització 

3.009,00 3.009,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 62 

AJ. ESPARREGUERA XXXXXXXXX 13Y93129 

Es sol·liciten dues 
subvencions: 1. 
Immigració_Diversitat (Nom 
projecte: Pla de Cohesió 
Social: Espai drets i deures 
i formatiu per adults i petits) 
i  2. Participació Ciutadana 
(Nom projecte: Pla de 
Participació Ciutadana 
Municipal d'Esparreguera) 

17.177,73 17.177,73 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 131 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93314 POLITIQUES D'IGUALTAT 
I CIUTADANIA 

30.677,42 30.677,42 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 132 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93053 L'ESPORT A L'ABAST DE 
TOTHOM 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 46 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y91832 

XVII FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL 
D'ESPLUGUES 

1.300,00 1.300,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 100 

AJ. ESPUNYOLA, L' XXXXXXXXX 13Y93130 
Dinamització de la població 
amb risc d'exclusió social 
nouvinguda 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 73 

AJ. ESPUNYOLA, L' XXXXXXXXX 13Y95206 FEM SALUT 800,00 800,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 39 

AJ. ESTANY, L' XXXXXXXXX 13Y93839 Dinamització del teixit 
comercial de l'Estany 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 78 

AJ. ESTANY, L' XXXXXXXXX 13Y91758 STAGNUM.13 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 34 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y94752 

Curs formatiu en noves 
tecnologies per facilitar 
l'accès de la ciutadania als 
serveis públics 

1.627,50 1.627,50 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 17 
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AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y94047 Comerç i desenvolupament 
a Figaró-Montmany 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 54 

AJ. FIGARO-
MONTMANY XXXXXXXXX 13Y93799 

Adequació de l'estructura 
del mercat de venda no 
sedentària 

5.400,00 5.400,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 35 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y93637 
Campanya de 
sensibilització: Actualització 
de l'Agenda 21 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 44 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y93303 
Polítiques d'igualtat i 
ciutadania a Figaró-
Montmany 

5.669,22 5.669,22 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 48 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y92725 
Foment de l'esport per a 
persones en risc d'exclusió 
social 

2.400,00 2.400,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 20 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y92727 Programes Esportius 
Locals a Figaró-Montmany 

2.881,00 2.881,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 47 

AJ. FIGARO-
MONTMANY XXXXXXXXX 13Y93042 Material esportiu 

inventariable 3.400,00 3.400,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 85 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y91743 II Mostra de Cinema amb la 
Natura ForadCamp  

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 24 

AJ. FIGARO-
MONTMANY XXXXXXXXX 13Y94664 

Programa d'activitats 
culturals al Centre Cívic 
2013 

4.000,00 4.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 67 

AJ. FIGARO-
MONTMANY 

XXXXXXXXX 13Y92042 Economia social i solidària 
a Figaró-Montmany 

1.650,00 1.650,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 14 

AJ. FIGARO-
MONTMANY XXXXXXXXX 13Y92043 

Desenvolupament del PAM 
2012:2015. Si tu fossis 
l'Alcalde, que faries? 

3.150,00 3.150,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 13 

AJ. FIGARO-
MONTMANY XXXXXXXXX 13Y94992 Programa d'activitats 

físiques i atenció a la salut 1.566,00 1.566,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 65 

AJ. FONOLLOSA XXXXXXXXX 13Y94729 
CURS SOBRE 
ADMINISTRACIÓ 
ELECTRONICA 

1.312,50 1.312,50 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 18 

AJ. FONOLLOSA XXXXXXXXX 13Y93840 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
COMERCIAL DEL MVNS 
DE CANET DE FALS 

1.400,00 1.400,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 55 

AJ. FONOLLOSA XXXXXXXXX 13Y92962 

ADQUISICIÓ CISTELLES 
BASQUET PER LA PISTA 
POLIESPORTIVA DE 
FONOLLOSA 

2.100,00 16,80 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 113 
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AJ. FONT-RUBI XXXXXXXXX 13Y94816 Instal·lació 6 fanals 
d'energia solar fotovoltaica 

2.000,00 77,31 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 26 

AJ. FONT-RUBI XXXXXXXXX 13Y93222 IGUALTAT I JOVENTUT 
2013 

5.500,00 5.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 51 

AJ. FONT-RUBI XXXXXXXXX 13Y91760 ACTUACIONS CICLE DE 
CAVA JAZZ 2013 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 26 

AJ. FONT-RUBI XXXXXXXXX 13Y95217 Colònies de gats i animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 73 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLES, LES 

XXXXXXXXX 13Y93800 

MERCAT NO SEDENTARI 
DE PRODUCTES DE 
PROXIMITAT I 
ARTESANALS 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 40 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLES, LES 

XXXXXXXXX 13Y93801 

III FESTA DE LA 
MONGETA DEL GANXET I 
DE PRODUCTES DE 
PROXIMITAT 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 41 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLES, LES 

XXXXXXXXX 13Y93095 

PIDCES, Organització i 
preparació de la IX Mostra 
d'Entitats, Programa 
diversitat i convivència 
2013, programa igualtat de 
gènere 2013 

30.613,16 30.613,16 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 70 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLES, LES 

XXXXXXXXX 13Y95084 Projectes i activitats en 
matèria de sanitat ambient 

3.970,00 3.970,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 31 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y91704 
LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
DES DE LA GARRIGA 

6.469,89 6.469,89 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 13 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y93578 Projecte "La Garriga rural: 
a l'ombra del Modernisme?" 

1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 51 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y93223 

ACTUACIONS EN ELS 
ÀMBITS D'IGUALTAT I 
CIUTADANIA DE LA 
GARRIGA 

25.971,37 25.971,37 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 59 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y91761 II Jornades Modernistes de 
la Garriga 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 29 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y94445 Festa del Corpus a la 
Garriga 

9.000,00 9.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 83 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y95219 
Colònies de gats de carrer i 
Recollida gossos 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 98 
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AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y95220 

Control legionel·losi 
equipaments gestió 
municipal +  Control 
integral de plagues 

2.878,00 2.878,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 99 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXXX 13Y95222 
PROGRAMA SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA - LA 
GARRIGA 

3.510,00 3.510,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 101 

AJ. GAVA XXXXXXXXX 13Y93224 

Igualtat de gènere; 
Polítiques locals de 
diversitat i ciutadania; 
Polítiques locals de joventut 

30.786,76 30.786,76 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 52 

AJ. GELIDA XXXXXXXXX 13Y93225 Desenvolupament del Pla 
Local d'Igualtat 

6.000,00 6.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 53 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y93847 
ACCIONS DE PROMOCIO 
COMERCIAL A 
GIRONELLA 

3.500,00 3.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 61 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y94146 
Funcionament i suport a 
l'Escola d'Art i Disseny del 
Berguedà 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 11 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y94147 
FUNCIONAMENT I 
ACTIVITATS DE LA LLAR 
D'INFANTS ESTEL 

1.844,00 1.844,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 18 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y93226 

PROGRAMA MILORA 
COMPETENCIES 
COMUNICATIVES 
BASIQUES.ACCIONS 
SENSIBILITZACIO EN 
IGUALTAT I PREVENCIÓ 
CONDUCTES ABUSIVES . 
FOMENT PARTIPACIÓ  
ASSOCIACIONS 
JUVENILS. PIDCES 

11.492,76 11.492,76 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 54 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y92509 Futbol Sala i Cursa de St. 
Jaume 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 91 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y95233 

ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
EN RELACIÓ A LA 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 
I CAMINADES PER A LA 
GENT GRAN 

1.500,00 6,07 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 85 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y95231 Control colònies de gats 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 83 
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AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y95232 Control integral de plagues 
urbanes i aus 

1.950,00 1.950,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 84 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXXX 13Y91925 SUPORT OMIC (OFICINA 
MUNICIPAL DE CONSUM) 4.773,00 4.773,00 

Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 19 

AJ. GRANADA, LA XXXXXXXXX 13Y93227 Actuacions en joventut, 
igualtat i ciutadania 

7.247,60 7.247,60 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 60 

AJ. GRANERA XXXXXXXXX 13Y94034 Mostra 1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 62 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y91733 

Miniatures per la Pau. 
Sensibilització sobre 
conflictes i educació per la 
Pau 

10.000,00 10.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 12 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94755 Foment de l'e-administració 
a Granollers 

7.875,00 7.875,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 20 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94756 

Projecte integral 
d'eAdministració a 
l'Ajuntament de Granollers 
2013 

17.000,00 17.000,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 21 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94011 Dinamització comercial del 
barri Congost de Granollers 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 65 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94009 
Gestió de la dinamització 
Comerç de Dalt i carrer 
Girona 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 63 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94012 
Dinamització comercial de 
la zona Centre de 
Granollers 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 66 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94013 
Dinamització comercial de 
la zona Nord de Granollers 
i carrer Girona 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 67 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y94010 Gestió de la dinamització 
de Gran Centre Granollers 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 64 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y93777 

FIRA JUGAR X JUGAR - 
CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
CREACIÓ DE JOCS 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 37 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y93315 

4 projectes de l'àmbit de 
l'acció comunitària, 
participació, igualtat i 
joventut 

33.411,73 33.411,73 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 55 



 

45/253 

Ens destinatari N.I.F. Codi XGL Actuació Import  
aprovat 

Import  
  pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document Posició 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y92770 
Beques per a la promoció 
de l'esport per a persones 
amb risc d'axclusió social 

10.000,00 10.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 29 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y91833 Cantània 2013 9.950,00 9.950,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 28 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y92051 Oficina Tècnica II Pla 
Estretègic de Granollers 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 16 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y95025 
PROGRAMA DE 
PROTECCIÓ DELS 
ANIMALS 

5.887,00 5.887,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 86 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y93442 Espais locals d'impulsa a la 
innovació 19.044,00 19.044,00 Servei del Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 115 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y93443 Dinamització dels polígons 
industrials de Granollers 

25.000,00 25.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 116 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 13Y93440 

CAN MUNTANYOLA 
CENTRE LOCAL DE 
SERVEIS A LES 
EMPRESES 

74.628,00 74.628,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 113 

AJ. GUALBA XXXXXXXXX 13Y92514 Fés esport  a Gualba per 
millorar la salut 1.838,00 1.838,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 40 

AJ. GURB XXXXXXXXX 13Y94817 IMPLANTACIÓ CARRIL 
BICI  

3.000,00 3.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 28 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 13Y93850 

SUPORT A LA GESTIÓ EN 
EL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SANTA 
EULÀLIA 

2.300,00 2.300,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 80 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 13Y93849 

SUPORT A LA GESTIÓ EN 
EL PLA DE 
DINAMITZACIÓ 
COLLBLANC-LA 
TORRASSA 

3.200,00 3.200,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 79 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L XXXXXXXXX 13Y93851 

ACTUACIONS DE 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL 
HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 81 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 13Y93683 MES DELS MERCATS 4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 42 
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AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 13Y93230 

L'HOSPITALET PER 
VIURE I CONVIURE. 
IGUALTAT, 
PARTICIPACIÓ, 
JOVENTUT I DIVERSITAT. 

74.475,40 74.475,40 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 75 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L XXXXXXXXX 13Y91763 FESTIVAL CL'HIPS 

L'HOSPITALET 2013 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 35 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 13Y92023 
OBSERVATORI 
SOCIOECONÒMIC DE 
L'HOSPITALET 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 17 

AJ. HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 

XXXXXXXXX 13Y93523 

DISSENY, MAQUETACIÓ I 
IMPRESSIÓ ELEMENTS 
DE COMUNICACIÓ 
CAMPANYA "EL REI DE 
L'ESTALVI. EL CONSUM 
ENERGÈTIC A LA LLAR" 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 159 

AJ. HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 

XXXXXXXXX 13Y93144 Tallers per a la convivència 
social 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 129 

AJ. HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 

XXXXXXXXX 13Y95452 

TALLERS I XERRADES 
PER PROMOCIONAR 
ESTILS DE VIDA 
SALUDABLES 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 73 

AJ. HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 

XXXXXXXXX 13Y95451 CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES 

3.500,00 3.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 72 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y93854 ESPAIS DEL CENTRE. 
Micronegocis amb aparador 2.500,00 2.500,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 21 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y93685 

COMPRA DE MÒDUL PER 
A EMPROVADORS I 
CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA 
PEL MERCAT DE VENDA 
NO SEDENTÀRIA DE LA 
MASUCA 

4.250,00 4.250,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 140 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y93684 Promoció del Mercat de la 
Masuca i comptapersones 6.000,00 6.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 139 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y94151 Projectes prevenció fracàs 
escolar 

8.817,00 8.817,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 41 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y91764 
La Mostra d'Igualada, 24 
Fira de Teatre Infantil i 
Juvenil 

25.000,00 25.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 101 



 

47/253 

Ens destinatari N.I.F. Codi XGL Actuació Import  
aprovat 

Import  
  pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document Posició 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y91862 Exposició del Museu 
Episcopal de Vic 

3.000,00 3.000,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 53 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y91863 Funcionament Ordinari i 
Activitats del Museu 7.800,00 7.800,00 Oficina de 

Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 54 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y92025 Concertació territorial a 
l'Anoia 

11.880,00 11.880,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 45 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y94918 
Foment de l'Ocupabilitat i 
de Competències per ala 
Inserció Laboral 

25.047,00 25.047,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 37 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y94917 Projecte "ULISSES" 25.292,40 25.292,40 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 36 

AJ. IGUALADA XXXXXXXXX 13Y93399 Suport a IG-Nova Empresa 
i IG-Nova Tecnoespai 29.880,00 29.880,00 Servei del Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 72 

AJ. LLACUNA, LA XXXXXXXXX 13Y93855 
CONSOLIDAR LA FIRA 
DEMBOTITS I VINS 
D'ALÇADA 

2.700,00 2.700,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 70 

AJ. LLACUNA, LA XXXXXXXXX 13Y93233 igualtat i ciutadania la  
Llacuna 

5.101,44 5.101,44 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 61 

AJ. LLACUNA, LA XXXXXXXXX 13Y95256 ROMOCIÓ ESTILS DE 
VIDA SALUDABLES 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 5 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y93234 PROGRAMES D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

23.191,96 23.191,96 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 62 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y92536 
Programes d'esport adaptat 
a discapacitats, gent gran, 
dones i patis oberts 

4.218,00 4.218,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 55 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y91765 2a setmana del teatre 2.100,00 2.100,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 30 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y95258 Programa de control de 
legionellosi 2.600,00 2.600,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 7 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y95259 Programa de promoció i 
educació per a la salut 

3.679,00 3.679,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 8 

AJ. LLAGOSTA, LA XXXXXXXXX 13Y91928 
OFICINA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ AL 
CONSUMIDOR 

7.547,00 7.547,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 23 

AJ. LLIÇA D'AMUNT XXXXXXXXX 13Y93856 
Campanya publicitària per 
continuar desenvolupant el 
teixit comercial  

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 82 

AJ. LLIÇA D'AMUNT XXXXXXXXX 13Y93687 FIRA DE NADAL I 
ENTITATS 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 43 
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AJ. LLIÇA D'AMUNT XXXXXXXXX 13Y93235 

Projectes d'atenció i 
promoció de polítiques 
d'igualtat, participació i 
emancipació 2013. 

24.658,88 24.658,88 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 76 

AJ. LLIÇA D'AMUNT XXXXXXXXX 13Y95261 

Recollida de la via pública, 
residència i atenció 
veterinària d'animals de 
companyia  

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 47 

AJ. LLIÇA DE VALL XXXXXXXXX 13Y94014 

Pla d'accions per a la 
dinamització comercial i 
suport en la orientació a 
l'associació de comerciants 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 83 

AJ. LLIÇA DE VALL XXXXXXXXX 13Y93316 Pla d'actuacíons de jovetut 
i igualtat 14.124,35 14.124,35 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 77 

AJ. LLINARS DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93089 Centre de Recursos per 

dones. Punt Dona 9.500,00 9.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 78 

AJ. LLUÇA XXXXXXXXX 13Y92978 

SUBSTITUCIÓ DE LA 
XARXA PERIMETRAL DEL 
CAMP DE FUTBOL DE 
SANTA EULÀLIA DE 
PUIG-ORIOL 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 97 

AJ. MALGRAT DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y95269 Activitats en matèria de 
sanitat ambiental 

4.642,00 180,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 59 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y93237 projectes d'igualtat, joventut 
i diversitat 

22.348,96 22.348,96 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 80 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y91768 Festival de Curtmetratges 
de Manlleu 

4.400,00 4.400,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 38 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y92026 
Disseny, estudi de viabilitat  
i impuls de la creació d'una 
empresa social - 180º 

14.700,00 14.700,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 18 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y93401 

Treballar en xarxa: 
microempreses, 
agroproductors, empreses 
socials i d¿estalvi compartit 

10.596,20 10.596,20 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 74 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y93402 
Millora de la cadena de 
valor i disseny del model de 
negoci 

18.528,67 18.528,67 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 75 

AJ. MANLLEU XXXXXXXXX 13Y93400 Projectes i serveis de valor 
afegit per a les empreses 

33.430,36 33.430,36 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 73 
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AJ. MANRESA XXXXXXXXX 13Y93793 
Promoció i difusió del 
mercat municipal 
Puigmercadal 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 48 

AJ. MANRESA XXXXXXXXX 13Y92741 
MANRESPORT,CROS 
ESCOLAR I MARXA 
ANELLA VERDA 

4.770,00 4.770,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 177 

AJ. MANRESA XXXXXXXXX 13Y93035 MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 2013 1.200,00 600,70 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 40 

AJ. MANRESA XXXXXXXXX 13Y91841 
FIRA MEDITERRÀNIA. 
FIRA D'ESPECTACLES 
D'ARREL TRADICIONAL 

15.000,00 15.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 39 

AJ. MANRESA XXXXXXXXX 13Y91901 
PROGRAMA DE DIFUSIÓ I 
ACCIÓ CULTURAL DEL 
MUSEU 

12.800,00 12.800,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 22 

AJ. MARGANELL XXXXXXXXX 13Y92835 MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 57 

AJ. MARGANELL XXXXXXXXX 13Y94617 
FOMENTAR EL 
DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL  LOCAL 

1.100,00 1.100,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 105 

AJ. MARGANELL XXXXXXXXX 13Y95064 
REALITZACIÓ 
CAMPANYA CENS 
ANIMALS DE COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 69 

AJ. MARGANELL XXXXXXXXX 13Y95065 SANITAT AMBIENTAL 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 70 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y93660 I Fira de la Cervesa de 
Martorell 500,00 500,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 52 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y93659 
Foment i promoció del 
merat de els Bòbiles de 
Martorell 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 51 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y93806 
Suport a la associació de 
botiguers de la Vila ( gerent 
dinamitzador del PDCU) 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 88 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y94104 Escola de Música Municipal 3.856,00 3.856,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 19 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y94105 Llars Infants Municipals 8.328,00 8.328,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 27 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y91851 
Programa d'activitats i 
exposicions temporals dels 
Museus de Martorell 

12.800,00 12.800,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 23 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 13Y91911 
MANTENIMENT DE LA 
OMIC DE L'AJUNTAMENT 
DE MARTORELL 

7.000,00 7.000,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 28 
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AJ. MARTORELLES XXXXXXXXX 13Y93496 

Millora de la qualitat de la 
matèria orgànica a les 
comunitats de veïns i 
recordatori sobre els 
bolquers 

1.000,00 106,05 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 65 

AJ. MARTORELLES XXXXXXXXX 13Y91746 Programació de Circ i 
Teatre de Carrer 2013 1.500,00 1.500,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 40 

AJ. MASIES DE 
VOLTREGA, LES 

XXXXXXXXX 13Y93096 Joventut i Igualtat  8.805,74 8.805,74 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 72 

AJ. MASIES DE 
VOLTREGA, LES 

XXXXXXXXX 13Y91837 Festival als jardins del 
Despujol 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 33 

AJ. MASNOU, EL XXXXXXXXX 13Y93040 Millora del material esportiu 
inventariable 2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 87 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXXX 13Y93808 
Accions de dinamització i 
suport al comerç local de 
Masquefa 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 90 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXXX 13Y93809 
Festa del Raïm: 
dinamització del teixit 
comercial local 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 91 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXXX 13Y93106 Masquefa Acció 
Comunitaria 16.445,84 16.445,84 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 84 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXXX 13Y94908 ACCIONS DE SUPORT A 
LA RECERCA DE FEINA 5.412,00 5.412,00 Servei de Mercat 

de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 16 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXXX 13Y95137 Tu decideixes 2.757,00 2.757,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 78 

AJ. MATADEPERA XXXXXXXXX 13Y94719 

Campanya de divulgació a 
la ciutadania de l'ús i accés 
de la Oficina Virtual 
d'Atenció Ciutadana 

2.256,25 2.256,25 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 32 

AJ. MATADEPERA XXXXXXXXX 13Y93810 

Suport a la contractació de 
la gestió profesionalitzada 
de la dinamització 
comercial 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 92 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y93661 Campanya de difusió dels 
mercats municipals 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 53 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y93811 

Mataró Opportunity 
Weekend (MOW): 
cooperació sectorial per a 
la dinamització comercial 

8.000,00 8.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 95 
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AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y93108 

Projectes transversals en 
els àmbits de polítiques de 
joventut, igualtat de gènere, 
diversitat i ciutadania i 
participació ciutadana 2013 

55.175,78 55.175,78 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 1 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y91748 II Festival Internacional 
d'Orgue Jaume Isern 2.800,00 2.800,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 42 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y92017 Construcció d'un model 
propi de ciutat 

3.360,00 3.360,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 22 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y92018 Mataró 2020 7.986,00 7.986,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 23 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y92016 Observatori Socioeconòmic 
de Mataró 11.200,00 11.200,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 24 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y92019 Centre de Coneixement i 
Decisió Territorial 13.510,00 13.510,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 21 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y94910 Projecte Actua 5.670,00 5.670,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 18 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y94909 
Dispositiu d'intermediació 
laboral i prospecció 
d'empresa 

11.550,00 11.550,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 17 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y95142 Servei d'atenció als animals 
de companyia 

8.095,00 8.095,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 83 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y95144 Programa de Promoció de 
la Salut 9.186,00 9.186,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 85 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y95143 Programa de Sanitat 
Ambiental 

11.398,00 11.398,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 84 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y95145 Programa de seguretat 
alimentària 21.497,00 21.497,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 86 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y93366 

InnoPolígons: Dinamització 
i Promoció polígons 
activitat econòmica de 
Mataró 

16.783,76 16.783,76 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 39 

AJ. MATARO XXXXXXXXX 13Y93365 Invercreix 21.600,00 21.600,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 38 
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AJ. MEDIONA XXXXXXXXX 13Y94720 FORMACIÓ TIC I D'EINES 
DE E-ADMINISTRACIÓ 

1.583,33 0,33 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 33 

AJ. MEDIONA XXXXXXXXX 13Y93814 VIII FIRA DE LA CERVESA 
ARTESANA A MEDIONA 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 96 

AJ. MEDIONA XXXXXXXXX 13Y93499 9ena. NIT DE LES 
PERSEIDES 

1.000,00 239,34 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 68 

AJ. MOIA XXXXXXXXX 13Y94726 Pla de Millora i 
modernització FASE 8 

4.002,00 4.002,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 35 

AJ. MOIA XXXXXXXXX 13Y93672 

INSTAL·LACIÓ D'UN 
PUNT DE 
SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC A LA PLAÇA 
MAJOR DE MOIÀ 

1.800,00 1.800,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 56 

AJ. MOIA XXXXXXXXX 13Y93117 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT 
D'IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

13.058,16 13.058,16 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 3 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y91699 

Pla Municipal de 
sensibilització i educació en 
els valors de la Pau i els 
Drets Humans, la 
Cooperació al 
desenvolupament i la 
Interculturalitat  

18.665,00 18.665,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 16 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y94721 

Implantació de nou 
programari de gestió i 
tramitació electrònica 
d¿expedients (ePAC) i dels 
Decrets d¿Alcaldia amb 
signatura electrònica 

14.338,50 14.338,50 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 36 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y94070 Suport a estudis de soroll i 
adquisició de sonòmetres.  4.000,00 0,95 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 13 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y93452 

SERVEI D¿HABITATGES 
SOCIALS ADREÇAT A 
PERSONES AMB RISC 
D¿EXCLUSIÓ SOCIAL 

6.200,00 694,50 

Gerència de 
Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 11 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y93110 
AREA DE SERVEIS A LES 
PERSONES. PROJECTES 
TRANSVERSALS 

26.788,32 26.788,32 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 4 
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AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y91749 32è Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei 

3.500,00 3.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 44 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y91853 Programa d'actuació 
Museu Municipal 2013 3.000,00 3.000,00 Oficina de 

Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 26 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y95149 Projectes i activitats de 
promoció de la salut 

2.293,00 2.293,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 92 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXXX 13Y95150 Projectes de seguretat 
alimentària 5.000,00 5.000,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 93 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91700 Accions de sensibilitació a 
Mollet del Vallès 2013 

4.000,00 4.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 17 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93817 Àgora Mollet Comerç 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 101 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93670 Mollet és Fira 4.000,00 4.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 63 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y94807 
Implantació del Camí 
Escolar de l'Escolar de 
l'escola Sant Jordi 

3.500,00 3.500,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 41 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93111 Per una ciutadania activa 29.692,35 29.692,35 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 5 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y92432 

Caminada de la Serralada 
de Marina, Cursa popular 
Sant Vicenç i Festa de 
l'Esport al carrer 

4.770,00 4.770,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 20 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91854 
programació d'activitats i 
funcionament de museu 
2013 

9.500,00 9.500,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 27 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS XXXXXXXXX 13Y93822 

DINAMITZACIÓ DEL 
TEIXIT COMERCIAL A 
MONISTROL DE 
CALDERS 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 102 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS 

XXXXXXXXX 13Y95161 Promoció de l'estil de vida 
saludable 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 99 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y93501 
Jornades del Medi Ambient 
de Monistrol de Montserrat 
2013 

1.100,00 451,14 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 72 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y93113 
DESENVOLUPAMENT DE 
LES POLITIQUES DE 
GENERE 

3.000,00 3.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 6 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y92437 Pedalada i cross escolar 1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 13 
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AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

XXXXXXXXX 13Y93112 
Projectes comunitaris, de 
participació, igualtat i 
joventut 

24.079,10 24.079,10 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 7 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

XXXXXXXXX 13Y91855 EDICIÓ DE LA REVISTA 
MONTE CATANO NÚM. 14 

1.500,00 1.500,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 28 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

XXXXXXXXX 13Y94911 Finançament d'accions per 
al foment de l'ocupació 

22.110,00 22.110,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 19 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

XXXXXXXXX 13Y93369 
Programa de suport a la 
creació i consolidació 
empresarial 

16.416,02 16.416,02 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 42 

AJ. MONTCLAR XXXXXXXXX 13Y93824 Fira de Reis de Montclar 1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 106 

AJ. MONTESQUIU XXXXXXXXX 13Y92859 

INSTAL.LACIÓ TANQUES 
HOQUEI PISTA 
POLIESPORTIVA - 2a 
FASE 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 70 

AJ. MONTGAT XXXXXXXXX 13Y93317 Programes d'igualtat i 
joventut 20.172,92 20.172,92 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 9 

AJ. MONTGAT XXXXXXXXX 13Y92776 Jonades de Vela i 
'd'equitació adaptades 

900,00 900,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 20 

AJ. MONTMAJOR XXXXXXXXX 13Y94016 Fira  Mercat  i Tradicció  i 
un  mercat més atractiu  

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 109 

AJ. MONTMAJOR XXXXXXXXX 13Y93318 
Activitats  de  participació, 
igualtat  i joventut  a  
Montmajor 

4.544,83 4.544,83 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 10 

AJ. MONTMAJOR XXXXXXXXX 13Y92780 

DINAMITZACIO DE  
PROGRAMES 
ESPORTIUS A  
MONTMAJOR 

2.339,00 2.339,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 2 

AJ. MONTMANEU XXXXXXXXX 13Y94690 
PROJECTES 
D'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA 

1.000,00 1.000,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 40 

AJ. MONTMANEU XXXXXXXXX 13Y95090 RECOLLIDA DE GOSSOS 600,00 600,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 9 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y93827 

SUPORT A LA UNIÓ DE 
BOTIGUERS I 
COMERCIANTS DE 
MONTMELÓ 

2.700,00 2.700,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 112 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y93826 

PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE 
MONTMELÓ 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 113 
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AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y94072 Adquisició d'un sonòmetre 
model CESVA SC310 

2.400,00 2.400,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 15 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y93505 Plantada popular a Can 
Cabanyes any 2013  

1.300,00 1.300,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 75 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y94118 CENTRE DE FORMACIÓ 
D'ADULTS 1.000,00 1.000,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 22 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y94119 Impuls del pla preventiu del 
fracàs escolar a Montmeló 

3.287,00 3.287,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 19 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y93115 Projectes de participació, 
igualtat i joventut 

7.500,00 7.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 11 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y91751 
Realització del FITKAM 
(Festival Infantil de Teatre 
Kacu Mensi a Montmeló) 

1.900,00 1.900,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 47 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y91856 

Programa de visites a 
l'assentament romà de Can 
Tacó - Turó d'en Roina 
(MONS OBSERVANS) 

3.700,00 3.700,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 29 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y92022 Impuls i seguiment del Pla 
Estratègic de Montmeló 9.828,00 9.828,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 27 

AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 13Y95168 
PROJECTES I 
ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

1.502,00 1.502,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 13 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y94121 Funcionament Escola 

Bressol Municipal 3.974,00 3.974,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 33 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93116 
Acció comunitària, 
participació, igualtat i 
joventut. Programa 2013 

26.860,61 26.860,61 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 12 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y92861 

cistella de bàsquet elevable 
al sostra manualment al 
pavelló poliesportiu 
municipal 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 68 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91752 
Músiques del món, 
monogràfic al voltant 
d'aquesta temàtica 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 48 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y95171 Salut Jove, un programa 
molt saludable.  

3.116,00 3.116,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 16 
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AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91918 
Funcionament Oficina 
Municipal d'Informació al 
Consumidor 

5.750,00 5.750,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 37 

AJ. MONTSENY XXXXXXXXX 13Y95173 Campanya informativa 
animals domèstics  

250,00 250,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 18 

AJ. MURA XXXXXXXXX 13Y94063 Fires locals de Mura 1.200,00 1.200,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 116 

AJ. MURA XXXXXXXXX 13Y95092 

Campanya per a la 
promoció de tinença 
d'animals i atenció als 
animals abandonats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 21 

AJ. NAVARCLES XXXXXXXXX 13Y93763 Punt de llum pel mercat de 
Navarcles 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 67 

AJ. NAVARCLES XXXXXXXXX 13Y93071 
Programes d'igualtat de 
genere, diversitat, joventut i 
participació ciutadana 

10.958,20 10.958,20 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 13 

AJ. NAVAS XXXXXXXXX 13Y93118 Foment de la participació, 
convivència i emprenedoria 8.008,00 8.008,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 14 

AJ. NAVAS XXXXXXXXX 13Y95177 

Control de Plagues 
urbanes, prevenció de la 
legionel·losi i control d'aus 
urbanes 

4.069,00 4.069,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 25 

AJ. ODENA XXXXXXXXX 13Y93298 

Promoció de la convivència 
i de la integració a en els 
diferents entorns 
socialitzadors del municipi i 
ÒDENAJOVE.13  

4.800,00 4.800,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 134 

AJ. ODENA XXXXXXXXX 13Y91741 SONA A GUITARRA 1.250,00 1.250,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 102 

AJ. ODENA XXXXXXXXX 13Y94981 
Constitució i seguiment del 
Consell de Salut del Pla 
municipal de Salut 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 85 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS 

XXXXXXXXX 13Y93919 
Campanya per a la 
dinamització del comerç a 
Olesa de Bonesvalls 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 23 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y91728 Olesa solidària 5.129,51 5.129,51 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 41 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y93072 

Projectes de diversitat i 
convivència, igualtat, 
joventut i participació 
ciutadana 

25.897,04 25.897,04 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 136 
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AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y92064 
Programa d'activitats 
aquàtiques amb suport de 
beques 

3.500,00 3.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 19 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y92829 Material esportiu 
inventariable 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 3 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y91827 Mostra Butaka Olesa 2013 2.550,00 2.550,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 103 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y95040 OLESA POSA'T EN 
FORMA 

3.207,00 3.207,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 90 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT XXXXXXXXX 13Y95041 

INTERVENCIONS EN 
SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 

4.225,00 4.225,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 91 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 13Y91967 Servei Municipal d'atenció 
al Consumidor 

7.444,00 7.444,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 38 

AJ. OLIVELLA XXXXXXXXX 13Y93135 

Pla per la igualtat, Punt de 
feina Jove, Pla Socio 
Cultural, Foment de 
l'empreneduria i ocupació 
de les dones 

8.988,57 8.988,57 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 86 

AJ. OLIVELLA XXXXXXXXX 13Y95428 Projectes i activitats de 
promoció de la salut 3.500,00 3.500,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 93 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y94847 
Millora de l'eficiència 
energètica en els 
equipaments municipals 

2.000,00 2.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 115 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y93516 Campanya d'estalvi 
energètic 

1.100,00 1.100,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 166 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y94219 De l'hort a la taula 3.810,00 3.810,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 15 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y93133 
Projecte d'igualtat i 
ciutadania del municipi 
d'Olvan 

3.924,50 3.924,50 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 87 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y92149 Caminades Olvan 2013 1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 33 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y92148 No et quedis aïllat 1.800,00 1.800,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 98 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y92150 Esport a pagès 2.819,00 2.819,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 86 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y95422 TENS UN ANIMAL, 
SIGUES RESPONSABLE 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 97 

AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y95425 Mengem bé? 1.054,00 1.054,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 100 
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AJ. OLVAN XXXXXXXXX 13Y95424 Com ens alimentem? 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 99 

AJ. ORPI XXXXXXXXX 13Y93921 fira de les bresques 1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 27 

AJ. ORPI XXXXXXXXX 13Y93136 igualtat i ciutadania 3.000,00 3.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 89 

AJ. ORPI XXXXXXXXX 13Y95432 RECOLLIDA DE GOSSOS 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 106 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXXX 13Y91715 

El fet cooperatiu mes a 
mes. Agenda escolar 2014: 
l'exemple cooperatiu 
Palafolls - San Isidro 

7.225,80 7.225,80 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 20 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXXX 13Y93139 
El fet ciutadà: joventut, 
igualtat, participació i teixit 
associatiu 

16.228,73 16.228,73 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 16 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXXX 13Y91792 
ATempo: foment de la 
producció artística 
emergent i nous públics 

2.050,00 2.050,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 50 

AJ. PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS 

XXXXXXXXX 13Y94849 

Millora del sistema de 
recollida porta a porta de la 
brossa orgànica i el rebuig 
als habitatges plurifamiliars: 
instal.lació de penjadors 

4.000,00 4.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 47 

AJ. PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS 

XXXXXXXXX 13Y93140 

PIDCES, PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ I 
FORMACIÓ DEL TEIXIT 
ASSOCIATIU I 
CONSOLIDACIÓ DE LES 
POLÍTIQUES DE GÈNERE 

24.319,65 24.319,65 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 17 

AJ. PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS XXXXXXXXX 13Y92882 

Substitució del material 
esportiu inventariable en la 
xarxa escolar i els espais 
esportiu urbans. 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 33 

AJ. PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS 

XXXXXXXXX 13Y95441 Activitats de promoció 
d'hàbits saludables 

3.245,00 3.245,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 31 

AJ. PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS XXXXXXXXX 13Y95440 

Control i prevenció 
legionel¿losis i Control 
integral de plagues 

4.920,00 4.920,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 30 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y91717 Pallejà s'implica 2013 2.500,15 2.500,15 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 21 
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AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y94695 Formació al Punt Tic 010 5.250,00 5.250,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 41 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y93923 PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE PALLEJÀ 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 120 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y94224 Suport a les escoles 
bressol 

3.892,00 3.892,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 36 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y93141 
Actuacions en l'àmbit 
d'acció comunitària, igualtat 
i joventut 

8.950,00 8.950,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 18 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y92883 

taula de ping pong 
antivandàlica -- dispositiu 
de seguretat cistelles de 
bàsquet 

2.000,00 2.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 32 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y91793 Pallejazz 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 51 

AJ. PALLEJA XXXXXXXXX 13Y95443 
Establiment i manteniment 
de colònies controlades de 
gats a l'àmbit urbà 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 33 

AJ. PALMA DE 
CERVELLO, LA 

XXXXXXXXX 13Y91735 Cooperació i Solidaritat 
2013-la Palma 

2.000,00 2.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 14 

AJ. PALMA DE 
CERVELLO, LA 

XXXXXXXXX 13Y94693 Accés de la ciutadania a 
l'administració electrònica 

1.108,33 1.108,33 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 25 

AJ. PALMA DE 
CERVELLO, LA 

XXXXXXXXX 13Y93070 Actuacions d'Igualtat, 
Joventut i Diversitat 2013. 

7.831,47 7.831,47 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 64 

AJ. PALMA DE 
CERVELLO, LA 

XXXXXXXXX 13Y95108 Sensibilització per la salut 
dels Joves 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 13 

AJ. PARETS DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93925 Galletres de Parets 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 121 

AJ. PARETS DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93924 Servei de dinamització 
comercial 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 122 

AJ. PARETS DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93142 

Promoció polítiques 
d'igualtat, joventut i 
participació ciutadana 

29.901,39 29.901,39 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 19 

AJ. PARETS DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91947 
Suport al Servei de Comerç 
i Atenció al Consumidor 
(SCAC) 

8.266,00 8.266,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 42 

AJ. PIERA XXXXXXXXX 13Y93143 ACCIO COMUNITARIA A 
PIERA 

24.520,75 24.520,75 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 20 
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AJ. PIERA XXXXXXXXX 13Y95449 Reduir l¿obesitat infanto-
juvenil al municipi de Piera 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 41 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93927 Dinamitzador/a Pla 
Dinamització Comercial 3.000,00 3.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 125 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93928 Pla de Dinamització 
comercial Pineda 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 126 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93722 III Fira Sud 3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 71 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93145 
Programa activitats: 
Joventut, Igualtat i 
Immigració 

22.484,38 22.484,38 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 21 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y91794 Psychobilly Meeting 
Festival 

3.050,00 3.050,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 52 

AJ. PINEDA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93373 Donant suport a la xarxa 
empresarial 16.200,00 16.200,00 Servei del Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 46 

AJ. PLA DEL 
PENEDES, EL 

XXXXXXXXX 13Y93146 Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

6.030,43 6.030,43 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 127 

AJ. PLA DEL 
PENEDES, EL 

XXXXXXXXX 13Y95457 Activitats relacionades amb 
els animals de companyia 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 63 

AJ. POLINYA XXXXXXXXX 13Y91828 Aparador musical 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 53 

AJ. PONTONS XXXXXXXXX 13Y92186 ioga gent gran 823,50 823,50 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 102 

AJ. PRAT DE 
LLOBREGAT, EL 

XXXXXXXXX 13Y93149 Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

31.102,59 31.102,59 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 128 

AJ. PRAT DE 
LLOBREGAT, EL 

XXXXXXXXX 13Y91871 Programació exposicions 
patrimoni cultural 

4.600,00 4.600,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 51 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES XXXXXXXXX 13Y94853 SUBSTITUCIÓ CALDERA 2.100,00 2.100,00 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 49 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES XXXXXXXXX 13Y92890 Material esportiu 

inventariable 2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 86 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES 

XXXXXXXXX 13Y95469 Programa d'atenció 
primària 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 52 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS XXXXXXXXX 13Y93215 Activitats i formació per a 

dones grans 2.500,00 2.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 130 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS XXXXXXXXX 13Y92393 8a cursa popular 1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 139 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS 

XXXXXXXXX 13Y92394 Esport per a adults i la gent 
gran 

1.895,00 1.895,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 42 
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AJ. PRATS DE REI, 
ELS 

XXXXXXXXX 13Y92958 Material esportiu 
inventariable 2013 

600,00 600,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 18 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS XXXXXXXXX 13Y91744 Prats de nit. 6a edició. 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 98 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS 

XXXXXXXXX 13Y94407 Caminada popular Batalla 
dels Prats de Rei 

1.000,00 1.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002367 17 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS XXXXXXXXX 13Y95120 Control de plagues a 

l'escola pública 539,76 539,76 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 75 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS 

XXXXXXXXX 13Y95119 ANIMALS DE COMPANYIA 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 74 

AJ. PREMIA DE DALT XXXXXXXXX 13Y92709 
ESPORT PER A LA 
INTEGRACIÓ A PREMIÀ 
DE DALT 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 101 

AJ. PREMIA DE DALT XXXXXXXXX 13Y95417 PROJECTES DE SANITAT 
AMBIENTAL 4.493,00 4.493,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 54 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93933 
Gestió de la dinamització 
del centre comercial urbà 
de Premià de Mar 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 130 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93725 
Propostes de millora per la 
consolidació del Mercat 
Sant Joan 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 73 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y93151 

Desplegament Reglament 
participació, Pla de 
diversitat i ciutadania, 
programa dones, nits 
d'estudi 

23.395,48 23.395,48 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 25 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y92193 15 hores esport escolar 1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 88 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y92195 Recorregut urbà 2.037,00 2.037,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 108 

AJ. PREMIA DE MAR XXXXXXXXX 13Y91796 Concerts pirates 2013 4.050,00 4.050,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 56 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y94854 

IMPLANTACIO DE 
MESUSRES DE GESTIO 
ECOEFICIENT EN 
INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 

3.300,00 3.300,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 50 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y93526 

TALLERS I XERRADES 
DE SENSIBILITZACIO 
AMBIENTAL A 
PUIGDALBER 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 87 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y92196 TERCER CAMPIONAT 
D'SLOT DE PUIGDALBER 900,00 900,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 7 
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AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y92197 

REALITZACIO 
D'ACTIVITATS 
ESPORTIVES DIVERSES 
A PUIGDÀLBER 

2.086,00 2.086,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 73 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y92892 
ADQUISICIO DE 
MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 84 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y95475 
XERRADES I TALLERS 
DE PROMOCIO DE LA 
SALUT 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 61 

AJ. PUIGDALBER XXXXXXXXX 13Y95474 

ACTUACIONS DIVERSES 
EN MATERIA DE SANITAT 
AMBIENTAL A 
PUIGDALBER 

1.750,00 1.750,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 60 

AJ. PUIG-REIG XXXXXXXXX 13Y93935 GERENCIA DEL COMERÇ 4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 132 

AJ. PUIG-REIG XXXXXXXXX 13Y93152 
JOVENTUT I 
SENSIBILITZACIÓ PER A 
LA IGUALTAT 

5.183,53 5.183,53 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 26 

AJ. PUIG-REIG XXXXXXXXX 13Y91797 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CANT CORAL 
CATALUNYA CENTRE 

2.500,00 2.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 57 

AJ. PUIG-REIG XXXXXXXXX 13Y92009 Colònies tèxtils amb futur: 
del teler al co-working.  8.580,00 8.580,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 28 

AJ. RAJADELL XXXXXXXXX 13Y92894 Material psicomotricitat i 
tatami sala polivalent 

2.600,00 674,53 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 82 

AJ. RELLINARS XXXXXXXXX 13Y92202 
1A CURSA DE 
MUNTANYA DE 
RELLINARS 

1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 48 

AJ. RELLINARS XXXXXXXXX 13Y95480 
INTERVENCIO 
PREVENTIVA ANIMALS 
DE COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 66 

AJ. RIPOLLET XXXXXXXXX 13Y93216 

ACCIONS DE LES ÀREES 
COMUNITÀRIA, 
PARTICIPACIÓ, 
IGUALTAT I JOVENTUT 

25.511,91 25.511,91 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 28 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y93527 Racionalització del consum 
elèctric 

1.100,00 1.100,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 54 
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AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y94238 Projecte preventiu del 
fracàs escolar 

1.842,00 1.842,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 14 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA XXXXXXXXX 13Y94237 Escola bressol municipal 3.683,00 3.683,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 21 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y93153 PUNT DONA 8.000,00 8.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 67 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y92205 

7è Cros Comarcal de La 
Roca del Vallès / XVIII 
Marxa de La Creu amb V 
Milla Popular Infantil 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 50 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y92204 BEQUES DES DE 
SERVEIS SOCIALS 

3.000,00 3.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 90 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA XXXXXXXXX 13Y92206 

Activitats esportives per 
Adults / Cursos de Natació / 
Activitats Dirigides 

3.365,00 3.365,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 116 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA XXXXXXXXX 13Y91798 Cicle Filharmonia 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 31 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y94540 

Foment al 
desenvolupament cultural 
al municipi de la Roca del 
Vallès 

3.600,00 3.600,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 90 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y95481 

Cens, identificació, 
esterilització o adopció. 
Control colònies de gats. 
Atencío als animals 
abandonats a la via pública 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 18 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA XXXXXXXXX 13Y95483 Activitats de promoció 

d'estils de vida saludable 3.516,00 3.516,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 20 

AJ. ROCA DEL 
VALLES, LA 

XXXXXXXXX 13Y95482 

Desenvolupament de 
projectes o activitats de 
sanitat ambiental: Control i 
prevenció de plagues 

4.034,00 4.034,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 19 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y93936 

PROJECTE DE 
DESENVOLUPAMENT I 
COMERÇ DE RODA DE 
TER 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 133 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y94239 
Formació en TIC 
(alfabetitzar, educar i 
formar) 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 27 
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AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y93154 

PROJECTE D'ACCIO 
COMUNITARIA DE RODA 
DE TER (Igualtat, joventut i 
diversitat) 

13.158,04 13.158,04 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 29 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y92212 Activem-nos amb l'esport 2.623,00 2.623,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 81 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y91799 Rodafolk. XXIII festival de 
música tradicional 1.450,00 1.450,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 58 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y95487 recollida, diposit i control 
dels animals de companyia 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 70 

AJ. RODA DE TER XXXXXXXXX 13Y95488 control legionel.losi i 
plagues urbanes 

4.302,00 4.302,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 71 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y93940 
Premi a la millor iniciativa 
comercial de nova 
implantació 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 135 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y94856 Monitorització de 16 
equipaments municipals 

3.400,00 3.400,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 53 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y93529 Projecte apadrinament 
zones naturals 

1.700,00 0,07 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 88 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y93155 
PLA COMUNITARI PER LA 
IGUALTAT I LA 
JOVENTUT 

35.705,62 35.705,62 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 30 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y91800 
Festival Internacional de 
Dansa Folklòrica Rubifolk 
2013 

3.850,00 3.850,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 59 

AJ. RUBI XXXXXXXXX 13Y94926 Orientació i suport tutorial 
per competències 20.486,47 20.486,47 Servei de Mercat 

de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 21 

AJ. RUPIT I PRUIT XXXXXXXXX 13Y94747 Tallers d'informàtica a Rupit 
i Pruit 

1.666,67 1.666,67 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 46 

AJ. RUPIT I PRUIT XXXXXXXXX 13Y93025 Taula tennis taula 850,00 850,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 49 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93765 
COM 02 Foment de la 
Xarxa de Mercats de 
Sabadell 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 78 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93766 

COM 01 Servei 
d'ambulància al mercat no 
sedentari de Costa i Deu / 
Can Torras 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 79 
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AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93996 

COM 06 GESTIÓ DEL PLA 
DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL 
SECTOR SUD DE 
SABADELL 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 138 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93997 

COM 05 GESTIÓ DEL PLA 
DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL 
SECTOR CENTRE DE 
SABADELL 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 139 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93998 

COM 04 GESTIÓ DEL PLA 
DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL 
SECTOR CA N'ORIAC DE 
SABADELL 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 140 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y94783 
ESP 03 Implantació de 
mesures de protecció del 
camí escolar 

3.600,00 3.600,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 54 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93076 DRE 01 Projectes d´Igualtat 
i Ciutadania Sabadell 2013 61.115,87 61.115,87 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 31 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y91829 Festival 30 nits 9.150,00 9.150,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 60 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y91892 

CUL 01 Activitats i 
funcionament Museus 
Municipals de Sabadell, 
Museu d'Art i Museu 
d'Història 

10.200,00 10.200,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 34 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y94894 

PRO 03 SERVEI 
D'ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL I 
INTERMEDIACIÓ 
LABORAL DEL VAPOR 
LLONCH 

85.000,00 85.000,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 22 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y95047 SAL 04 Vigilància i control 
de la salubritat pública 

6.000,00 6.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 79 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y95048 SAL 02 Projectes i activitats 
de promoció de la salut 

14.530,00 14.530,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 80 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y95049 
SAL 03 PROGRAMA DE 
SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 

32.039,00 32.039,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 81 
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AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y91968 

COM 03 SUPORT AL 
FUNCIONAMENT DELS 
SERVEIS DE JUNTA 
ARBITRAL MUNICIPAL I 
OMIC ANY 2013 

22.132,00 22.132,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 48 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93334 

PRO 07 FOMENT DE LA 
INNOVACIÓ ALS 
CLÚSTERS TECMED I 
FOODPACK: 
INCORPORACIÓ DEL 
TEIXIT EMPRESARIAL DE 
PETITA DIMENSIÓ  

8.712,00 8.712,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 7 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93335 

PRO 05 Pla per a la millora 
i la dinamització dels 
Polígons d'Activitat 
Econòmica de Sabadell 

18.816,00 18.816,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 8 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93333 

PRO 06 PORTAL 
EMPRESA : INTEGRACIÓ 
DE RECURSOS. OAEA-
FUE EN LÍNIA 

20.400,00 20.400,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 6 

AJ. SABADELL XXXXXXXXX 13Y93332 
PRO 04 Centre de suport a 
la Creació i Consolidació 
d'Empreses 

65.760,00 65.760,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 5 

AJ. SAGAS XXXXXXXXX 13Y92216 MARXA NÒRDICA 1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 45 

AJ. SALDES XXXXXXXXX 13Y93531 

CONEIXEMENTS DELS 
RECURSOS EN EL 
MUNICIPI EN MEDI 
AMBIENT 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 90 

AJ. SALDES XXXXXXXXX 13Y92221 Dinamització de programes 
esportius a Saldes 3.609,00 3.609,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 87 

AJ. SALDES XXXXXXXXX 13Y91802 
29ª TROBADA 
D'ACORDIONISTES A 
MAÇANERS (SALDES) 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 61 

AJ. SALDES XXXXXXXXX 13Y95494 

ACTUACIÓ COLÒNIES 
CONTROLADES DE GATS 
EN ÀMBIT URBÀ. 
ACTUACIONS CLINIQUES 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 82 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y93942 Desenvolupament i 
dinamització Comercial 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 142 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y93156 Joventut i Participació 
ciutadana a Sallent 

7.500,00 7.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 32 
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AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y91803 ENRAMADES 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 62 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y94546 SETMANA CULTURAL 2.700,00 2.700,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 149 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y95498 La Setmana de la Salut a 
Sallent 

1.812,00 1.812,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 86 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y95496 Manteniment del Refugi 
d'Animals "El Castell" 2.208,00 2.208,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 84 

AJ. SALLENT XXXXXXXXX 13Y95497 
Control i prevenció en 
sanitat ambiental (plagues i 
legionel·la) 

4.103,00 4.103,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 85 

AJ. SANT ADRIA DE 
BESOS 

XXXXXXXXX 13Y91719 JORNADES SOLIDÀRIES I 
PROJECTE CAFÈ CIUTAT 

6.771,00 6.771,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 22 

AJ. SANT ADRIA DE 
BESOS 

XXXXXXXXX 13Y93159 

Programa municipal 
polítiques d'igualtat, 
Programa municipal 
d'immigració i Pla integral 
de Participació 

24.190,94 24.190,94 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 33 

AJ. SANT ADRIA DE 
BESOS 

XXXXXXXXX 13Y92902 Millora del material esportiu 
inventariable 

2.000,00 2.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 74 

AJ. SANT ADRIA DE 
BESOS 

XXXXXXXXX 13Y95505 
PROJECTES I 
ACTIVITATS EN MATÈRIA 
DE SANITAT AMBIENTAL 

5.384,00 5.384,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 88 

AJ. SANT ANDREU DE 
LA BARCA XXXXXXXXX 13Y93160 

Finançament de plans i 
projectes en l'àmbit de la 
igualtat, ciutadania i 
joventut 

23.588,34 23.588,34 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 34 

AJ. SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR 

XXXXXXXXX 13Y93217 Coaching per adolescents 3.000,00 37,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 36 

AJ. SANT BARTOMEU 
DEL GRAU XXXXXXXXX 13Y93162 

Programa d'igualtat i 
ciutadania a Sant Bartomeu 
del Grau 

5.571,58 5.571,58 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 37 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93163 Finançament de l'àmbit 

d'igualtat i ciutadania 39.223,70 39.223,70 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 38 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y92243 

VIII CROSS SOLIDARI - 
XXXII PASSEJADA AMB 
BICLICLETA - XXVIII 
CURSA POPULAR VILA 
DE S. BOI 

4.770,00 4.770,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 79 
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AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y92242 Jornda de Vela i Jornada 
d'equitació 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 13 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y92244 Dinamització de programes 

esportius locals  3.604,00 3.604,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 142 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y92241 
Acció d'integració 
mitjançant la pràctica 
esportiva local 

5.600,00 5.600,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 107 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y91805 Festival Altaveu 15.000,00 15.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 63 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y94927 Servei d'Intermediació i 

Orientació Laboral 85.000,00 85.000,00 Servei de Mercat 
de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 23 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y95518 Programa de Sanitat 
Ambiental 

9.959,00 9.959,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 5 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93380 

ASSESSORAMENT A 
NOUS EMPRENEDORS I 
SUPORT A LA 
CONSOLIDACIÓ 
D'EMPRESES DE S BOI 

22.140,00 22.140,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 53 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA 

XXXXXXXXX 13Y93948 

REACTIVACIÓ DE 
L'ACTIVITAT COMERCIAL 
AL MUNICIPI I 
CONSOLIDACIÓ DE LES 
FIRES LOCALS 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 149 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA XXXXXXXXX 13Y93164 

Pla Municipal d'Acció 
Socioeducativa per a 
infants i joves de Sant 
Cebrià de Vallalta 

7.887,83 7.887,83 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 39 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA XXXXXXXXX 13Y92246 PROGRAMES 

ESPORTIUS LOCALS 3.107,00 3.107,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 143 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA 

XXXXXXXXX 13Y94553 Curs de Teatre de Sant 
Cebrià de Vallalta 

1.800,00 1.800,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 156 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA XXXXXXXXX 13Y95521 

CONTROL DE LES 
COLÒNIES DE GATS DE 
CARRER 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 11 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA XXXXXXXXX 13Y95522 LLUITEM CONTRA LES 

PLAGUES 2013 2.778,00 2.778,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 12 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 13Y93769 Fira de Nadal de Sant 
Celoni 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 86 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 13Y93077 
Desenvolupament de les 
polítiques locals d'igualtat 
de gènere i participació 

27.455,08 27.455,08 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 40 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 13Y92079 Projecte xarxa 5.500,00 5.500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 9 
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AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 13Y92833 Millora del material esportiu 
inventariable 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 15 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 13Y91830 Concerts de setembre 2.000,00 2.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 64 

AJ. SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y94790 
Implantació telegestió en 
l'enllumenat públic 
municipal 

1.500,00 1.500,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 62 

AJ. SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93487 
Campany de comuniciació 
gestió de residus 
municipals 

1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 98 

AJ. SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93091 Polítiques genèriques 
d'igualtat i ciutadania 

7.000,00 7.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 41 

AJ. SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y92103 Torneig d'estiu  1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 174 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93734 Millors serveis al Mercat 
Torreblanca 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 87 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93950 ACTIVA L'EIX 

COMERCIAL! 4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 153 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y93949 Suport a la dinamització del 
comerç local 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 152 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93539 

COMPRA DE MATERIAL 
PER HABILITAR 
TERRENYS PER CESSIÓ 
A ENTITATS PER 
PROJECTES D'HORTS 
URBANS/SOCIALS 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 99 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93165 Acció comunitària, igualtat i 

joventut 39.717,37 39.717,37 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 42 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y92249 

Cros de Sant Cugat, 
Festaesport al carrer i festa 
de cloenda dels jocs en 
edat escolar 

4.770,00 4.770,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 83 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y92248 Hípica i vela adaptada 1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 25 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y92250 Programes esportius a Sant 
Cugat del Vallès 

4.004,00 4.004,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 146 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y92247 Línia d'ajudes per l'accés a 

l'activitat física i l'esport 6.000,00 6.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 68 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91806 FESTIVAL DE POESIA 
SANT CUGAT 2013 

7.500,00 7.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 65 
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AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91878 Activitats educatives dels 
Museus de Sant Cugat  

12.800,00 12.800,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 38 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y92012 Seguiment PACTE 2013 20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 32 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y94928 

SERVEI INTEGRAL 
D'OCUPACIÓ SANT 
CUGAT 2013 

61.050,00 61.050,00 Servei de Mercat 
de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 24 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y91954 Ajut al Servei Municipal de 

Consum 15.457,00 15.457,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 52 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXXX 13Y93381 Serveis per a empreses 

Sant Cugat 2013 85.000,00 85.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 54 

AJ. SANT FELIU DE 
CODINES 

XXXXXXXXX 13Y93951 
Promoció i dinamització 
comercial i de fires de Sant 
Feliu de Codines 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 154 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y91729 Pel dret a una vida digna 18.000,00 18.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 25 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93771 Servei de seguretat al 

recinte firal 1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 89 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93772 Senyalització i difusió de la 
Fira 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 90 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93770 

SUPORT A LA 
MODERNITZACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 88 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93078 Ciutadania activa i 

participativa de Sant Feliu 28.882,49 28.882,49 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 45 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y94895 DINAMITZACIÓ DIGITAL 
LABORAL 

17.820,00 17.820,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 25 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y95056 

Prevenció de la 
legionel¿losis, prevenció de 
l'expansió del mosquit tigre 
i control d'aus urbanes 

6.334,00 6.334,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 29 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y95058 Programa de seguretat 
alimentària 

8.000,00 8.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 31 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93338 

Coworking Sant Feliu, 
economia de la 
col·laboració 

12.000,00 12.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 11 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93336 Servei d'Informació i suport 

empresarial 23.454,00 23.454,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 9 
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AJ. SANT FELIU 
SASSERRA 

XXXXXXXXX 13Y93952 Dinamització comercial de 
la Fira de les Bruixes 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 155 

AJ. SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES XXXXXXXXX 13Y94394 

SUPORT 
FUNCIONAMENT ESCOLA 
BRESSOL 

2.702,00 2.702,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 49 

AJ. SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

XXXXXXXXX 13Y93218 Dona i Igualtat 4.500,00 4.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 47 

AJ. SANT FRUITOS 
DE BAGES 

XXXXXXXXX 13Y93953 Dinamització comercial a 
Sant Fruitós de Bages 2013 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 156 

AJ. SANT FRUITOS 
DE BAGES 

XXXXXXXXX 13Y93169 
Acció comunitària, joventut 
i participació a Sant Fruitós 
de Bages 2013 

16.706,52 16.706,52 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 48 

AJ. SANT FRUITOS 
DE BAGES XXXXXXXXX 13Y95535 

ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB 
ANIMALS DE COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 37 

AJ. SANT FRUITOS 
DE BAGES XXXXXXXXX 13Y95536 Control de plagues i 

prevenció de la legionel·losi 3.469,00 3.469,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 38 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXXX 13Y94548 Programa d'activitats 
culturals 

1.300,00 1.300,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 168 

AJ. SANT JAUME DE 
FRONTANYA XXXXXXXXX 13Y92270 CAMINADA POPULAR 1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 70 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 13Y93737 Nova Fira Festa Tardor 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 91 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA XXXXXXXXX 13Y94271 Espai Obert 1.000,00 1.000,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 29 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 13Y94270 
Centre Municipal de 
Formació de Persones 
Adultes 

4.903,00 4.903,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 30 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 13Y93173 

Acció comunitària, 
participació, igualtat i 
joventut a Sant Joan de 
Vilatorrada 2013 

19.677,79 19.677,79 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 51 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 13Y95547 
Programa de detecció de 
problemes de salut en 
escolars curs 2013-14. 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 47 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 13Y95548 

Programa de Seguretat 
Alimentària. Fase II: 
formació als establiments i 
seguiment. 

1.716,00 1.716,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 48 

AJ. SANT JOAN DESPI XXXXXXXXX 13Y91721 
PLA DE SENSIBILITZACIÓ 
ESTIMEM EL MÓN 
CONSTRUINT LA PAU 

12.000,00 12.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 26 
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AJ. SANT JOAN DESPI XXXXXXXXX 13Y93172 
Projectes d'acció 
comunitària, participació, 
igualtat i ciutadania 

23.026,52 23.026,52 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 52 

AJ. SANT JOAN DESPI XXXXXXXXX 13Y91880 
CENTRE JUJOL - CAN 
NEGRE LA CULTURA 
QUE BATEGA  

3.300,00 3.300,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 39 

AJ. SANT JULIA  DE 
CERDANYOLA XXXXXXXXX 13Y95126 Control Integral de plagues 

urbanes DD 1.000,00 19,90 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 52 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y94687 Coneixes la nova web de 
l'Ajuntament de Sant Julià? 

1.900,00 1.900,00 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 52 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y94001 5a Fira de ceràmica i 
terrissa El Tupí 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 162 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA XXXXXXXXX 13Y94787 

Reducció de potència en 
l'enllumenat exterior 
municipal per estalvi i 
eficiència energètica 

2.000,00 2.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 73 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y93079 

Plans Locals de Joventut, 
Emancipació, acció social i 
participació ciutadana. 
PIDCES 

8.746,19 8.746,19 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 54 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y92087 
Línia de beques per 
activitats esportives 
destinades a la gent gran 

1.634,00 1.634,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 169 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y92085 

Línia de beques per a 
activitats esportives 
municipals per a prevenir el 
risc d'exclusió 

2.000,00 2.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 47 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y95059 

Recollida i acollida 
d'animals de companyia 
abandonats o perduts al 
terme municipal de Sant 
Julià de Vilatorta 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 54 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA XXXXXXXXX 13Y95060 Control de Plagues i 

prevenció de legionel·losi 2.500,00 2.500,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 55 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

XXXXXXXXX 13Y95061 Activitats per la promoció 
de la salut  

2.772,00 2.772,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 56 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXXX 13Y91701 Què en fan dels meus 

diners? 3.375,00 3.375,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 27 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXXX 13Y93674 Mercat de Nadal 2013 1.500,00 1.500,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 95 
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AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y93509 

Campanya informativa i 
implantació d'un nou model 
de recollida selectiva de 
residus a l'edifici Walden 7. 

1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 107 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y94127 Projectes per al'èxit 
personal i escolar 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002333 31 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXXX 13Y94126 Escola Bressol Marrecs 7.159,00 7.159,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 51 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y93120 
Finançament per a 
polítiques d'igualtat de 
dones i homes 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 55 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y92461 
XXXVIII Cursa de Karts de 
Coixinets  i VII Volta als 
Turons 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 125 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y92462 Escoles Esportives i Patis 
Oberts 

1.074,00 1.074,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002296 6 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXXX 13Y94913 Club de Feina 2013 21.532,50 21.532,50 Servei de Mercat 

de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 26 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y95179 

Servei d'acollida i recollida 
d'animals de companyia / 
Manteniment de colònies i 
punts d'alimentació de gats 
de carrer 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 57 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXXX 13Y95181 Programa de promoció de 

la salut 3.753,00 3.753,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 59 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y95180 
Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 
ambiental 

4.984,00 4.984,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 58 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y95182 Projectes de seguretat 
alimentària 

5.400,00 5.400,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 60 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

XXXXXXXXX 13Y93371 

Pla Supramunicipal per 
millorar la Competitivitat i 
Sostenibilitat del Sector 
Industrial i Comercial dels 
municipis Sant Joan Despí i 
Sant Just Desvern 

20.610,00 20.610,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 44 

AJ. SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 

XXXXXXXXX 13Y92463 
Beques per realitzar 
activitats extraescolars 
esportives 

300,00 300,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 44 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXXX 13Y94051 
Promoció del teixit 
comercial de Sant Llorenç 
Savall 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 163 
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AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXXX 13Y93219 
Igualtat, joventut, diversitat i 
ciutadania a Sant Llorenç 
Savall 

6.756,08 6.756,08 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 57 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXXX 13Y92401 Fem salut, fent esport¡¡¡ 2.983,00 2.983,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 59 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXXX 13Y92961 renovació material 3.400,00 3.400,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 120 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXXX 13Y95113 Promoció de la salut infants 
i adolescents  

2.724,00 2.724,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 64 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES XXXXXXXXX 13Y92466 

Foment de l'esport en 
infants i joves en situació 
de risc social 

1.800,00 1.800,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 33 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES 

XXXXXXXXX 13Y91754 NITS DE VALLDANEU 
2013 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 69 

AJ. SANT PERE DE 
RIBES 

XXXXXXXXX 13Y93624 BUTLLETÍ MEDI AMBIENT 
LA RIERA VERDA 

1.000,00 350,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 112 

AJ. SANT PERE DE 
RIBES XXXXXXXXX 13Y93291 

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat, joventut i 
diversitat i ciutadania 

24.846,09 24.846,09 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 62 

AJ. SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES XXXXXXXXX 13Y93220 Empoderament de la dona 

+ Apropa't a la diversitat 6.788,42 6.788,42 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 63 

AJ. SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES 

XXXXXXXXX 13Y91745 Mostra de teatre i de titelles 
"Mitjó 2013" 

2.050,00 2.050,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 70 

AJ. SANT PERE DE 
VILAMAJOR 

XXXXXXXXX 13Y95279 Control de plagues i 
prevenció de legionel.losi 

3.518,00 3.518,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 88 

AJ. SANT POL DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y94046 

X FIRA DE LA MADUIXA, 
III FIRA DE LA TARDOR i II 
FIRA DEL FOC I LA 
LLUNA 

1.650,00 1.650,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 170 

AJ. SANT POL DE 
MAR XXXXXXXXX 13Y94988 Activitats relacionades amb 

animals de companyia 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 92 

AJ. SANT POL DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y94989 Control Integral de Plagues 
Urbanes 

1.872,00 1.872,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 93 

AJ. SANT QUIRZE 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y91708 Sensibilització i educació 

per al desenvolupament 2.653,20 2.653,20 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 28 

AJ. SANT QUIRZE 
DEL VALLES XXXXXXXXX 13Y93242 

Projectes Igualtat i 
Ciutadania Sant Quirze del 
Vallès 2013 

30.979,42 30.979,42 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 69 

AJ. SANT QUIRZE 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y91771 Cicle de Concerts Familiars 
2013 

1.800,00 1.800,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 74 
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AJ. SANT QUIRZE 
DEL VALLES 

XXXXXXXXX 13Y95287 
Protecció dels animals 
domèstics a Sant Quirze 
del Vallès 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 100 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA 

XXXXXXXXX 13Y93862 DINAMITZACIÓ COMERÇ 
A SANT QUIRZE SAFAJA 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 173 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA 

XXXXXXXXX 13Y92563 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER 
PREVENIR EL RISC 
D'EXCLUSIÓ A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

600,00 600,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 79 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA 

XXXXXXXXX 13Y92565 

DINAMITZACIÓ 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

2.339,00 2.339,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 76 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA 

XXXXXXXXX 13Y92984 
MILLORA DEL MATERIAL 
ESPORTIU A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

3.400,00 20,47 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 58 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA 

XXXXXXXXX 13Y91772 FESTIVAL MÀRIUS 
TORRES 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 75 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA XXXXXXXXX 13Y95291 

CENS DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 1 

AJ. SANT SADURNI  
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y91709 
5a. Quinzena solidària i 
activitats de sensibilització 
en cooperació 

3.938,00 3.938,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 29 

AJ. SANT SADURNI  
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y94162 Funcionament anual escola 
de música 

3.148,00 3.148,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 35 

AJ. SANT SADURNI  
D'ANOIA XXXXXXXXX 13Y93243 Sant Sadurní ciutadà 8.500,00 8.500,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 70 

AJ. SANT SADURNI  
D'ANOIA XXXXXXXXX 13Y93244 Foment polítiques d'igualtat 15.837,02 15.837,02 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 71 

AJ. SANT SADURNI  
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y93403 
Dinamització del nou centre 
local de serveis a les 
empreses NEXES 

12.030,37 12.030,37 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 76 

AJ. SANT SADURNI 
D'OSORMORT 

XXXXXXXXX 13Y95098 
Recollida, dipòsit i control 
d'animals de companyia, i 
cens 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 6 

AJ. SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA 

XXXXXXXXX 13Y95239 Atenció als animals 
abandonats a la via pública. 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 7 

AJ. SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA XXXXXXXXX 13Y95240 Control de plagues urbanes 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 8 
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AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

XXXXXXXXX 13Y94742 

Protocol d'adequació de la 
informació dels workflows 
dels procediments a les 
gràfiques de modelació 
dels tràmits electrònics. 

27.396,16 27.396,16 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 58 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET XXXXXXXXX 13Y93876 V FIRA DEL VAPOR 3.000,00 3.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 175 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

XXXXXXXXX 13Y93600 

Ambientalització de la 
gestió local. Estalvi 
d'energia i lluita contra el 
canvi climàtic. 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 121 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

XXXXXXXXX 13Y94177 Programa de Formació 
d'Adults 

1.569,00 1.569,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 33 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

XXXXXXXXX 13Y93255 
Pla Estratègic de 
Subvencions, PIDCES, 
home/dona i cohesió social 

8.500,00 8.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 72 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET XXXXXXXXX 13Y95326 Atenció als animals 

abandonats a la via pública 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 10 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

XXXXXXXXX 13Y95327 
Control integral plagues 
(aus, legionel·losi, mosquit 
tigre, ....) 

4.277,00 4.277,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 11 

AJ. SANT VICENÇ DE 
MONTALT 

XXXXXXXXX 13Y93878 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 176 

AJ. SANT VICENÇ DE 
MONTALT 

XXXXXXXXX 13Y93257 
PROJECTE DE 
SENSIBILITZACIÓ: SANT 
VICENÇ DONA 

1.200,00 1.200,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 73 

AJ. SANT VICENÇ DE 
MONTALT XXXXXXXXX 13Y95334 

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ EN LES 
ESCOLES CONDUÏDES 
PER LA POLICA LOCAL  

2.313,00 2.313,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 15 

AJ. SANT VICENÇ DE 
TORELLO 

XXXXXXXXX 13Y94018 

Accions de dinamització del 
Mercat de l'Avet i del 
mercat de venda no 
sedentària 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 177 

AJ. SANT VICENÇ DE 
TORELLO 

XXXXXXXXX 13Y93320 JOVE PARTICIPA 2013 2.900,00 2.900,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 74 
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AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y91710 

SANT VICENÇ DELS 
HORTS, VILA SOLIDARIA: 
Setmana de la Solidaritat, 
La Importància de la Pau, 
Píndoles de Cooperació per 
la Tolerància 

4.800,00 4.800,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 30 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y93877 Dinamització d'un centre 
comercial urbà 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 178 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS XXXXXXXXX 13Y94179 

DISPOSITIU LOCAL DE 
TRANSICIÓ ESCOLA 
TREBALL 

13.947,00 13.947,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002325 22 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y94481 
Col·laboració amb entitats 
culturals per la cogestió 
dels seus espais 

7.000,00 7.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 193 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y95328 Prevenció legionel.la 3.320,00 3.320,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 18 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS XXXXXXXXX 13Y95329 Activitats promoció de la 

salut 2013 4.433,00 4.433,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 19 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y95330 Seguretat alimentària 2013 4.500,00 4.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 20 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS XXXXXXXXX 13Y93412 

CONEIXEMENT I IMPULS 
DEL POLÍGON 
D'ACTIVITAT 
ECONÒMICA LA 
BARRUANA 

10.461,74 10.461,74 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 85 

AJ. SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

XXXXXXXXX 13Y93411 

SUPORT A LES 
PERSONES 
EMPRENEDORES I LES 
EMPRESES 

12.784,19 12.784,19 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 84 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y93533 Curs de formació sobre el 
consum energetic a la llar 

1.100,00 0,22 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 132 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y94247 ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SANTPEDOR 

1.811,00 1.811,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 39 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y94248 
ESCOLA BRESSOL ELS 
GALLARETS 2.082,00 2.082,00 

Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 60 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y94249 

Xarxa educativa territorial 
de Santpedor i Castellnou 
de Bages (millora de l'èxit 
escolar) 

4.098,00 4.098,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 14 
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AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y93157 

Desenvolupament línies 
d'actuació Pla Local de 
Joventut; Procés 
participació ciutadana i 
PIDCES 

8.000,00 8.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 87 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y92225 

Programa de beques 
esportives per a 
infants/adolescents en 
situació de vulnerabilitat 
social 

2.000,00 2.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 99 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y92900 MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 2013 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 76 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y91804 FESTIVAL DE BRUIXES 900,00 900,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 81 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y95499 
ATENCIÓ ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 61 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXXX 13Y95500 

CONTROL DE PLAGUES I 
AUS URBANES I 
PREVENCIÓ DE LA 
LEGIONEL·LOSI 

4.581,00 4.581,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 62 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y94076 

elaboració mapa de soroll 
del municipi de Sentmenat i 
introducció dels possibles 
plans d'acció 

3.600,00 3.600,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 19 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y94182 

Funcionament i gestió de 
l'escola municipal de 
formació d'adults i 
permanent 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 36 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y94183 
Ajut al funcionament de 
l'Escola Bressol municipal 
Sentmenuts 

3.510,00 3.510,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 61 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y93258 
Elaboració del nou 
Reglament Participació 
Ciutadana de Sentmenat 

7.500,00 7.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 88 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y91778 IV Festival Internacional 
d'Arpa 

3.450,00 3.450,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 82 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXXX 13Y91935 Suport als serveis 
municipals de consum 

7.650,00 7.650,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 66 

AJ. SEVA XXXXXXXXX 13Y93702 
Creació de punts de llum i 
aigua als mercats de venda 
ambulant 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 105 
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AJ. SEVA XXXXXXXXX 13Y93259 Funcionament del casal 
d'estiu de Seva 

4.000,00 4.000,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 89 

AJ. SEVA XXXXXXXXX 13Y92615 Cicle de passejades per a 
la gent gran 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 30 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y93260 
PROGRAMES ACTUACIÓ 
DE L'ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA 

24.771,71 24.771,71 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 90 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y92616 
CAMIMADA 
POPULAR/TRAVESSIA 
NEDANT ESTIU 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 122 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y92617 Programes Esportius 
Locals 

4.520,00 4.520,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 37 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y95341 

PROJECTE DE 
PROMOCIO DE LA SALUT 
PER AL MUNICIPI DE 
SITGES 

4.546,00 4.546,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 69 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y95340 
PROJECTES I 
ACTIVITATS EN MATERIA 
DE SANITAT AMBIENTAL 

5.645,00 5.645,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 68 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y95342 

PROJECTE DE 
SEGURETAT 
ALIMENTARIA PER AL 
MUNICIPI DE SITGES 

12.679,00 12.679,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 70 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y95339 

SUPORT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I 
SALUBRITAT A LES 
PLATGS 

40.694,00 40.694,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 67 

AJ. SITGES XXXXXXXXX 13Y91936 Suport als serveis 
municipals de consum 

8.163,00 8.163,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 67 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES 

XXXXXXXXX 13Y93945 

PROGRAMA DE 
DESEVOLUPAMENT I 
COMERÇ A SANT 
ANDREU DE 
LLAVANERES 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 144 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES XXXXXXXXX 13Y93731 

DINAMITZACIÓ DE LA 
FESTA DEL PÈSOL I/O LA 
PROMOCIÓ DE 
PRODUCTES TÍPICS 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 81 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES XXXXXXXXX 13Y93536 

Actuacions de millora de la 
qualitat de la FORM  a Sant 
Andreu de Llavaneres 

1.000,00 1.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 93 
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AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES 

XXXXXXXXX 13Y93161 

PROJECTE DE 
PREVENCIÓ I 
INTERVENCIÓ EN JOVES 
I DONA 

2.500,00 2.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 35 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES 

XXXXXXXXX 13Y92904 
Implementació i substitució 
de material esportiu pels 
equipaments municipals 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 72 

AJ. STA. COLOMA DE 
CERVELLO 

XXXXXXXXX 13Y93245 

PROGRAMA 
D'ACTUACIONS 2013 
REGIDORIA DE 
JOVENTUT i REGIDORIA 
DE POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT 

15.974,81 15.974,81 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 76 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y93867 
Projecte de dinamització 
comercial "Santa Coloma 
Tot a Mà" 

8.000,00 8.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 183 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y94826 Mesures de gestió 
sostenible dels residus 

5.000,00 53,40 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 83 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET XXXXXXXXX 13Y94166 

Funcionament de l'Escola 
Municipal de Música 'Can 
Roig i Torres' 

2.360,00 2.360,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 38 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET XXXXXXXXX 13Y94167 

Suport al funcionament de 
les escoles bressol 
municipals 

35.657,00 35.657,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 55 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y93246 

POLÍTIQUES IGUALTAT 
GÈNERE-PLA L.JOVENT-
MODEL PARTICIPACIÓ C. 
I TRANSMISSIÓ DE 
VALORS 

54.365,81 54.365,81 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 77 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y92572 Vela adaptada 500,00 500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 3 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y92571 Beques esportives 10.000,00 10.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 113 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y92987 Material esportiu 
inventariable 2013 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 28 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET XXXXXXXXX 13Y91773 F M Sintonitzza F.I.S.C. 4.200,00 4.200,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 76 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y91865 Difusió del patrimoni 
cultural local 

10.100,00 10.100,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 40 
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AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y92027 
Avaluació del Multiplicador 
Local 3 com a eina de 
dinamització comercial 

10.638,00 10.638,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 33 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y95302 Activitats de Promoció de la 
Salut 

9.407,00 9.407,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 27 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET XXXXXXXXX 13Y95303 Programa de seguretat 

alimentària 21.551,00 21.551,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 28 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y91931 

Promoció i 
desenvolupament de 
l'Oficina Municipal 
d'Informació als 
Consumidors 

15.044,00 15.044,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 61 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 13Y93404 SERVEI DE FOMENT 
EMPRESARIAL 

78.890,55 78.890,55 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 77 

AJ. STA. EULALIA DE 
RONÇANA 

XXXXXXXXX 13Y93870 
Actuacions de 
desenvolupament local : 
comerç, mercat i fires. 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 185 

AJ. STA. EULALIA DE 
RONÇANA 

XXXXXXXXX 13Y93248 

Projecte de polítiques de 
participació, joventut i acció 
comunitària a Santa Eulàlia 
de Ronçana 

14.150,56 14.150,56 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 79 

AJ. STA. EULALIA DE 
RONÇANA 

XXXXXXXXX 13Y95307 

Activitats relacionades amb 
els animals de companyia 
(censos, esterilitzacions, 
etc.) 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 32 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES XXXXXXXXX 13Y92583 Torneig de futbol-sala 3+1 600,00 600,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 59 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y92584 Tothom fa esport 1.634,00 1.634,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 18 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES XXXXXXXXX 13Y91774 Música als baluarts 1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 77 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y95309 Elaboració cens i 
identificació gossos i gats 

800,00 800,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 34 

AJ. STA. FE DEL 
PENEDES XXXXXXXXX 13Y95310 Sanitat ambiental dels 

edificis públics 1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 35 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y94003 Dinamització Comerç del 
Foix 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 187 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO XXXXXXXXX 13Y94002 

Dinamitazació i 
consolidació comercial 
integral a Santa Margarida i 
els Monjos 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 188 
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AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y94788 

Implantació d'equips de 
gestió energètica en 
equipaments municipals a 
Santa Margarida i els 
Monjos 

2.400,00 2.400,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 84 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO XXXXXXXXX 13Y94333 

PQPI. Auxiliar de Muntatge 
i manteniment d'equips 
informàtics. 

1.065,00 1.065,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002325 24 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO XXXXXXXXX 13Y94334 Llar municipal d'Infants 

XIROI 3.098,00 3.098,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 58 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y93081 Finançament Serveis 
Igualtat i Joventut 

15.184,54 15.184,54 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 80 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y92091 VELA ADAPTADA 500,00 500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 8 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y92090 
BEQUES PER 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

500,00 500,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 23 

AJ. STA. MARGARIDA 
I ELS MONJO 

XXXXXXXXX 13Y94896 
JOVES I OCUPABILITAT 
(Competències i projecte 
professional) 

13.248,90 13.248,90 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 27 

AJ. STA. MARIA DE 
CORCO 

XXXXXXXXX 13Y94758 Fem servir les TIC 2.187,50 2.187,50 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 60 

AJ. STA. MARIA DE 
CORCO 

XXXXXXXXX 13Y94026 Mercat de la Terra 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 189 

AJ. STA. MARIA DE 
CORCO 

XXXXXXXXX 13Y94961 Prevenció i control de la 
legionel·losi a l'Esquirol 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 42 

AJ. STA. MARIA DE 
CORCO 

XXXXXXXXX 13Y94962 Control establiments 
alimentaris de l'Esquirol 

3.659,00 3.659,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 43 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 13Y93251 
Projecte Dona/ Projecte 
Musical, Música al carrer. 
Va-Tu! Qué? (Batucada) 

4.998,56 4.998,56 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 82 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 13Y92593 

Conveni de prestació 
d'assistència tècnica de 
l'Ajuntament de Martorelles 
a l'Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, per 
ala impartició de classes de 
gimnàstica per a la tercera 
edat 

1.202,00 1.202,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 13 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 13Y91775 FESTIVAL PEL CANVI 1.200,00 1.200,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 78 
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AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 13Y95314 

Manteniment de colònies 
de gats a l'àmbit urbà, 
atenció als animals 
abandonats ala via pública. 

1.000,00 745,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 44 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 13Y95316 
PROJECTES I 
ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 46 

AJ. STA. MARIA DE 
MIRALLES 

XXXXXXXXX 13Y93470 DIA DEL MEDI AMBIENT 1.000,00 313,16 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 129 

AJ. STA. MARIA DE 
MIRALLES 

XXXXXXXXX 13Y95099 
ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA 

800,00 800,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 47 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

XXXXXXXXX 13Y94172 
FUNCIONAMENT ESCOLA 
D'ADULTS "FERRAN 
SOLDEVILA" 

1.885,00 1.885,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 35 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA XXXXXXXXX 13Y94173 

FUNCIONAMENT 
D'ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

2.924,00 2.924,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 59 

AJ. STA. MARIA 
D'OLO XXXXXXXXX 13Y94017 

DINAMITZACIÓ DEL 
TEIXIT COMERCIAL DE 
SANTA MARIA D'OLÓ 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 191 

AJ. STA. MARIA 
D'OLO 

XXXXXXXXX 13Y92781 Fes esport 3.050,00 3.050,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 40 

AJ. STA. MARIA 
D'OLO 

XXXXXXXXX 13Y94936 Atenció dels animals de 
companyia 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 51 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y94176 

Impuls de la formació 
professionalitzadora a 
l¿àmbit sud de l¿eix de la 
Riera de Caldes. 

3.810,00 3.810,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 13 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA XXXXXXXXX 13Y92996 Material esportiu 

inventariable 2013 2.100,00 648,94 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 19 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y92031 

IMPLANTACIÓ DE 
L¿AGENDA 
ESTRATÈGICA DE SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA 

19.991,00 19.991,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 36 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y94921 DOT: Dispositiu 
d'Orientació i TIC 

8.484,53 8.484,53 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 28 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y95319 projecte sanitat ambiental 
2013 

6.132,00 6.132,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 54 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y93409 CENTRE LOCAL DE 
SERVEIS A EMPRESES 

21.739,70 21.739,70 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 82 
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AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

XXXXXXXXX 13Y93410 

Projecte pilot de suport a la 
internacionalització 
empresarial 
¿EXPORTES?¿, 2a edició: 
¿AJUDAR A VENDRE¿. 

25.000,00 25.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 83 

AJ. STA. SUSANNA XXXXXXXXX 13Y93875 

Continuïtat del pla de 
dinamització del sector 
comercial i MVNS de Santa 
Susanna 

6.000,00 6.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 192 

AJ. STA. SUSANNA XXXXXXXXX 13Y91777 Fira Màgica 3.500,00 3.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 80 

AJ. SUBIRATS XXXXXXXXX 13Y93262 
POLÍTIQUES LOCALS DE 
JOVENTUT I SERVEIS 
SOCIALS 

7.650,00 7.650,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 92 

AJ. SUBIRATS XXXXXXXXX 13Y92621 

PROMOCIÓ DE 
L'ACTIVITAT FISICA I 
ESPORTIVA EN 
PERSONES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 146 

AJ. SUBIRATS XXXXXXXXX 13Y91781 Festival de Música a les 
Vinyes 2.500,00 2.500,00 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 85 

AJ. SURIA XXXXXXXXX 13Y94800 
Millora de la gestió 
energètica de l'enllumenat 
públic 

2.500,00 2.500,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 88 

AJ. SURIA XXXXXXXXX 13Y93067 Actuacións d'igualtat i 
ciutadania 

3.350,00 3.350,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 93 

AJ. SURIA XXXXXXXXX 13Y95103 Anem a moure'ns 2.440,00 2.440,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 77 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXXX 13Y93884 

FESTIVAL 
GASTRONÒMIC I 
COMERÇ DE PRODUCTE 
ARTESÀ A TAGAMANENT 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 200 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXXX 13Y93263 
Foment de la diversitat, la 
igualtat i la participació a 
Tagamanent 

4.408,72 4.408,72 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 94 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXXX 13Y92032 HORTS URBANS A 
TAGAMANENT 2.100,00 2.100,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 37 

AJ. TALAMANCA XXXXXXXXX 13Y93003 
Adquisició 3 jocs de xarxes 
i altres materials per a les 
pistes de tenis 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 12 
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AJ. TALAMANCA XXXXXXXXX 13Y94487 

Conjunt d'activitats al 
voltant de la Guerra de 
Successió i la Batalla de 
Talamanca de 1714 

2.500,00 2.500,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 213 

AJ. TARADELL XXXXXXXXX 13Y93264 PIDCES A TARADELL 3.450,00 3.450,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 95 

AJ. TAVERTET XXXXXXXXX 13Y94490 Festa major de Tavertet 1.000,00 1.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 216 

AJ. TEIA XXXXXXXXX 13Y93891 
Actuacions per fomentar el 
comerç, fires locals i 
mercats temàtics 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 203 

AJ. TEIA XXXXXXXXX 13Y93266 Ciutadania: igualtat i 
joventut 6.402,60 6.402,60 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 97 

AJ. TEIA XXXXXXXXX 13Y92635 

PROGRAMA D´AJUTS A 
COL.LECTIUS 
ESPECÍFICS AMB DE 
RISC D´EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

3.000,00 3.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 97 

AJ. TEIA XXXXXXXXX 13Y95355 Suport activitats nucli 
zoològic municipal 

2.208,00 2.208,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 84 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93888 
Gestió de la dinamització 
de l'Associació de 
Comerciants de Ca n'Aurell 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 206 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93886 
Gestió de la dinamització 
de l'Associació Eix 
Comercial Sant Pere 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 204 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93889 
Gestió de la dinamització 
de l'Associació Terrassa 
Centre 

4.500,00 4.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 207 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93890 Servei Smart per Comerç i 
Ciutat 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 208 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93705 Fira Modernista 5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 108 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93265 

Actuacions en els àmbits 
de joventut, polítiques de 
gènere, ciutadania i 
participació. 

63.493,41 63.493,41 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 98 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y92034 Procés Àgora Terrassa- 
Pacte de Ciutat 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 38 
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AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y94922 Servei Local d'Ocupació 85.000,00 85.000,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 29 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y91937 Suport als Serveis 
Municiapls de Consum 21.309,00 21.309,00 

Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 68 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93415 Projecte de posicionament 
d'Orbital 40 

25.000,00 25.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 88 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93416 

Polígons d'Activitat 
Econòmica.- Dinamització 
PAES del Sud Est de 
Terrassa 

25.000,00 25.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 89 

AJ. TERRASSA XXXXXXXXX 13Y93414 Centres Locals de Serveis 
a les Empreses 

85.000,00 85.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 87 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y94021 

Pla anual de dinamització 
comercial i accions de 
foment del comerç: Tiana't 
comerç  

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 209 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y94020 

5a Mostra gastronòmica i 
del vi de Tiana - Tast Tiana 
i promoció i dinamització 
del mercat de productes de 
la terra del Maresme 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 210 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y94762 
Actuacions de reducció de 
CO2 a la Biblioteca Can 
Baratau 

3.000,00 2.032,17 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 93 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y93322 Igualtat i ciutadania 16.107,07 16.107,07 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 99 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y92790 FESTA DE L'ESPORT / 
CURSA POPULAR 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 74 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y92791 
Escola Iniciació Esportiva / 
Jornades per la inclusió de 
discapacitats 

1.132,00 1.132,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 159 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y93060 1 JOC DE 2 PORTERIES 
DE FUTBOL SALA 

1.300,00 1.300,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 38 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y91842 Tiana Negra: Festival de 
Novel·la Negra Catalana 

1.550,00 1.550,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 87 

AJ. TIANA XXXXXXXXX 13Y94945 Tiana fa salut: creació 
itineraris saludables 2.972,00 2.972,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 92 

AJ. TONA XXXXXXXXX 13Y93267 PIDCES a Tona 3.450,00 3.450,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 100 
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AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y93706 
Campanya de posada en 
marxa Mercat de venda no 
sedentària de Sant Pere 

500,00 500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 109 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y93707 
Fira Mercat del Ram 2013: 
Agroalimentació i 
Ramaderia 

7.000,00 7.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 110 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y94195 Funcionament Llar d'Infants 
Municipal 3.976,00 3.976,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 68 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y93268 

Foment de polítiques 
d'integració social, 
participació ciutadana i 
emancipació juvenil 

26.771,19 26.771,19 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 101 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y92642 Jornada de vela i jornada 
d'equitació 450,00 450,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002300 34 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y92643 
Esport adaptat per a 
persones adultes amb 
disminucions psíquiques 

1.012,00 1.012,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 88 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y92641 
Beques esportives per 
prevenir el risc d'exclusió 
social 

3.000,00 3.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 78 

AJ. TORDERA XXXXXXXXX 13Y95361 
Tallers i Activitats de 
prevenció i promoció de la 
Salut 

4.458,00 4.458,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 97 

AJ. TORELLO XXXXXXXXX 13Y92645 
Cursa atlètica popular de 
festa major i saló temàtic 
de bàsquet 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 50 

AJ. TORELLO XXXXXXXXX 13Y92644 Beques per a  esportistes 
amb risc d'exclusió 

1.500,00 1.251,19 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 76 

AJ. TORELLO XXXXXXXXX 13Y93010 

Adequació i millora pista 
del carrer Puigdassalit amb 
Material esportiu 
inventariable 2013 

2.100,00 0,65 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 5 

AJ. TORELLO XXXXXXXXX 13Y91784 Festus, festival d'arts al 
carrer 

10.000,00 10.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 89 

AJ. TORELLO XXXXXXXXX 13Y95364 
ACTIVITAT DE CONTROL 
DE PLAGUES URBANES I 
LEGIONAL·LOSI 

1.393,00 1.393,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 100 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA XXXXXXXXX 13Y92648 Cursa de l'esquiador 2013.  

àmbit comarcal 1.129,00 1.129,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 97 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 

XXXXXXXXX 13Y95366 
servei de recollida i 
manteniment animals 
abandonats en via pública 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 21 
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AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 

XXXXXXXXX 13Y95367 control plaguez en centres i 
recintes municipals 

2.000,00 2.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 22 

AJ. TORRELLES DE 
FOIX XXXXXXXXX 13Y93012 Millora del material esportiu 

camp de futbol 1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 3 

AJ. TORRELLES DE 
FOIX 

XXXXXXXXX 13Y92035 

IDENTIFICACIÓ 
D¿OPORTUNITATS  
SOCIOECONÒMIQUES, 
LABORALS I 
EMPRESARIALS A 
TORRELLES DE FOIX  

5.649,00 5.649,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 40 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y93900 Fira de la Cirera i Targeta 
Fidelització 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 219 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 13Y93272 Igualtat i joventut 2013 7.522,00 7.522,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 105 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y92654 Festa de l'esport 1.125,00 1.125,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 101 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y92655 Caminades de la gent gran 
i altres activitats 

2.400,00 2.400,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 133 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 13Y95371 Sanitat ambiental en 
instal·lacions municipals 

2.658,00 2.658,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 4 

AJ. ULLASTRELL XXXXXXXXX 13Y92656 CAMPUS D'ESTIU PER A 
TOTS 

2.000,00 2.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 69 

AJ. ULLASTRELL XXXXXXXXX 13Y95372 Atenció als animals 
abandonats a la via pública 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 110 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y94200 
Manteniment escola 
municipal de música de 
Vacarisses 

1.277,00 1.277,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002320 44 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y94201 Funcionament d'escoles 
bressol 2.554,00 2.554,00 Gerència de 

Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 70 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y93273 Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

10.892,50 10.892,50 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 106 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y92659 Campionat de Catalunya V 
Cursa de la Campana 

1.464,00 1.464,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002304 105 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y95374 
Recollida de gossos en via 
publica i esterilitzacions en 
colonies de gats 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 5 

AJ. VACARISSES XXXXXXXXX 13Y95375 Control de plagues i 
Legionel.losi 3.377,00 3.377,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 6 

AJ. VALLBONA 
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y93068 Joventut 3.500,00 3.500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 107 
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AJ. VALLBONA 
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y95104 Atenció animals 
abandonats a la via pùiblica  

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 7 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y94022 Gestió Dinamització 
Comercial Vallirana 1.000,00 1.000,00 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 223 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y94023 Pla de Dinamització 
Comercial de Vallirana 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 224 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y93780 Fira del Vi de Vallirana 2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 113 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y93654 

PLA 
D'AMBIENTALITZACIÓ 
DELS CENTRES 
EDUCATIUS DE 
VALLIRANA 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 146 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y93323 

ACCIONS EN L'ÀMBIT 
D'IGUALTAT I JOVENTUT 
AJUNTAMENT DE 
VALLIRANA 2013 

12.900,00 12.900,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 109 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y92793 
Activitats esportives 
puntuals amb participació 
oberta a Vallirana 

2.928,00 2.928,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46280 1303002306 66 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y92792 Beques casal esportiu 
d'estiu 2013 500,00 500,00 Gerència Serveis 

d'Esports 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 4 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y92794 Dinamització de programes 
esportius a Vallirana 

3.054,00 3.054,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 204 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y93061 
Porteries competició 
waterpolo Complex 
Esportiu Municipal 

2.100,00 2.100,00 Gerència Serveis 
d'Esports 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 37 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y94946 
ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 12 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y94948 

TALLERS DE 
SEXUALITAT ALS 
INSTITUTS DE 
VALLIRANA 

2.912,00 2.912,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 14 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y94947 
Activitats en matèria de 
sanitat ambiental al 
municipi de Vallirana 

5.387,00 5.387,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 13 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXXX 13Y91983 Suport als serveis 
municipals de consum 10.000,00 10.000,00 

Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 71 

AJ. VALLROMANES XXXXXXXXX 13Y94745 Creació de la Seu 
electrònica de Vallromanes 

1.468,75 1.468,75 
Direcció de Serveis 

Tecnologies i 
Sist.Corporatius 

2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 64 
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AJ. VALLROMANES XXXXXXXXX 13Y94838 

Gestió energètica del 
consistori, parc mòbil 
municipal, escola municipal 
i casa consistorial (ISO 
50001) 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 98 

AJ. VALLROMANES XXXXXXXXX 13Y94080 Aïllament acústic del Casal 
de Vallromanes 4.500,00 4.500,00 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 23 

AJ. VALLROMANES XXXXXXXXX 13Y93275 Abordament integral de la 
violència masclista 1.500,00 1.500,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 110 

AJ. VALLROMANES XXXXXXXXX 13Y95381 
Programa per a la 
implantació de prerequisits 
alimentaris 

800,00 800,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 17 

AJ. VECIANA XXXXXXXXX 13Y95382 
RECOLLIDA D'ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 18 

AJ. VIC XXXXXXXXX 13Y91712 PLA DE SENSIBILITZACIÓ 
2013 

15.000,00 15.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 33 

AJ. VIC XXXXXXXXX 13Y93710 

DINAMITZACIÓ DEL 
MERCAT DELS SENTITS 
DEL BARRI DEL REMEI 
DE VIC 

1.500,00 1.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 114 

AJ. VIC XXXXXXXXX 13Y94839 
MILLORA EN LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS  A VIC 

4.150,00 2,11 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 99 

AJ. VIC XXXXXXXXX 13Y91868 ELS MUSEUS A L'ESO - 
marxants d'art 

6.000,00 6.000,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 43 

AJ. VIC XXXXXXXXX 13Y95385 
PROGRAMES DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 
A VIC 

5.290,00 5.290,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 21 

AJ. VILADA XXXXXXXXX 13Y93906 

Materialització de 
campanyes de promoció i 
difusió i activitats paral·leles 
a la fira que en reforcin la 
singularitat 

4.000,00 4.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 228 

AJ. VILADA XXXXXXXXX 13Y93278 
Accions de sensibilització 
en igualtat i per combatre la 
bretxa digital de génere 

800,00 800,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 113 

AJ. VILADA XXXXXXXXX 13Y95387 
ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 
PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 23 
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AJ. VILADA XXXXXXXXX 13Y95388 

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES 
(DD). CONTROL 
INTEGRAL D'AUS 
URBANES 

2.414,00 2.414,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 24 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y93781 
Pla de dinamització del 
Mercat Municipal de 
Viladecans 2013 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 116 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y93782 

Campanya de comunicació 
on i off-line, pla 
d'autoprotecció, neteja i 
recollida selectiva de 
residus per a la Fira de 
Sant Isidre 

5.000,00 5.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 117 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y94357 Suport a la gestió del servei 
d'escola bressol municipal 

23.282,00 23.282,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 73 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y93324 

Atenció als àmbits 
d'Igualtat de Gènere, 
Joventut, Diversitat, 
Ciutadania i Participació 
Ciutadana i Acció 
Comunitària 

31.707,06 31.707,06 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 114 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y91843 
Festival Internacional de 
Teatre i Animació de 
Viladecans, Al Carrer 2013 

15.000,00 15.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 92 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y92053 
Viladecans Smart City: en 
clau desenvolupament 
econòmic 

12.600,00 12.600,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 41 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y93445 
V!Líders. Lideratge creatiu 
a les empreses de 
Viladecans 

19.488,00 19.488,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 118 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 13Y93444 
Suport als Serveis de 
Foment de l'Activitat 
Empresarial 

24.282,00 24.282,00 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 117 

AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXXX 13Y93279 ACTUACIONS 
D'IGUALTAT I JOVENTUT 10.000,00 10.000,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 115 

AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXXX 13Y92671 

SUBVENCIONS PER LA 
PRÀCTICA D'UN ESPORT 
INFÀNCIA EN 
SEGUIMENT 

700,00 700,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 62 
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AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXXX 13Y93021 
Substitució del material 
esportiu a les escoles de 
primaria de Viladecavalls 

1.300,00 0,01 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 53 

AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXXX 13Y95390 

Actuacions d'atenció als 
animals abandonats a al via 
pública, manteniment de 
colònies controlades de 
gats de carrer i realització 
de campanyes de 
sensibilització 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 30 

AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXXX 13Y95391 
Programa de Control i 
Prevenció Sanitat 
Ambiental 

4.823,00 4.823,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 31 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y93282 
Projectes d'acció 
comunitària, participació, 
igualtat i joventut 

26.217,89 26.217,89 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 116 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y91789 
Festival MOST Penedès - 
Festival Internacional de 
Cinema del Vi i el Cava 

6.500,00 6.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 93 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES XXXXXXXXX 13Y91869 Activitats de dinamització 

de VINSEUM 2.600,00 2.600,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 45 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y92036 III PLA ESTRATÈGIC 
PENEDÈS  

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 42 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y93421 Centre Àgora amb 
l'emprenedoria 

54.000,00 54.000,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 94 

AJ. VILALBA 
SASSERRA 

XXXXXXXXX 13Y93069 Lluita contra la violència de 
gènere 

500,00 500,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 117 

AJ. VILANOVA DE 
SAU XXXXXXXXX 13Y93280 Polítiques locals de joventut 

i de participació ciutadana 3.400,00 3.400,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 118 

AJ. VILANOVA DEL 
CAMI XXXXXXXXX 13Y94207 Cursos de formació per 

adults 4.153,00 4.153,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002321 42 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES 

XXXXXXXXX 13Y94843 

MOBILITATA TOVA 
LLOGUER DE MOTO 
ELÈCTRICA PELS 
DESPLAÇAMENTS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL 

2.000,00 116,77 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 103 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU XXXXXXXXX 13Y94030 

Consolidació i comunicació 
del comerç del producte 
artesà 

2.000,00 2.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 6 
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AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y94028 Gestió de la dinamització 
del centre comercial urbà 

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 4 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU XXXXXXXXX 13Y93785 

Implantació de plans 
d'emergència dels 
mercadals 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 126 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y93304 

Projectes d'acció 
comunitària, participació, 
igualtat i joventut de 
l'ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

32.637,51 32.637,51 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 120 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y91846 
FIMPT 2013. Festival 
Internacional de Música 
Popular Tradicional 

5.400,00 5.400,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 94 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y91904 

Activitats, difusió i 
funcionament Museu Víctor 
Balaguer i Museu Can 
Papiol 

8.100,00 8.100,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 

2013/0001766 G/13102/333A0/46280 1303002329 47 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y92054 PROJECTE XARXA 
HORTS SOCIALS 

3.360,00 3.360,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 43 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y94967 
ACTUACIONS EN 
MATÈRIA DE SANITAT 
AMBIENTAL 

6.178,00 6.178,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 41 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y94968 Programa d' Educació i 
Promoció de la Salut  

11.025,00 11.025,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 42 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU XXXXXXXXX 13Y94969 Programa de Seguretat 

Alimentària 17.686,00 17.686,00 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 43 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y94966 
Millora de les condicions de 
seguretat i salubritat a les 
platges 

30.695,00 30.695,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 40 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU 

XXXXXXXXX 13Y91987 
Manteniment i potenciació 
del servei municipal de 
consum 

9.189,00 9.189,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 75 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU XXXXXXXXX 13Y93437 Centre local de servei a les 

empreses IMET 25.238,95 25.238,95 Servei del Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 110 

AJ. VILASSAR DE 
DALT 

XXXXXXXXX 13Y93954 FIRA DEL BOLET I LA 
NATURA 2013 

2.250,00 2.250,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 7 

AJ. VILASSAR DE 
DALT 

XXXXXXXXX 13Y93544 
Retol·lació d'equipaments 
amb consells i bons hàbits 
d'estalvi energètic 

1.100,00 1.100,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 153 
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AJ. VILASSAR DE 
DALT 

XXXXXXXXX 13Y94266 
FUNCIONAMENT ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
CAN ROURA 

3.663,00 3.663,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002318 77 

AJ. VILASSAR DE 
DALT 

XXXXXXXXX 13Y93170 Acció comunitària 9.950,00 9.950,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 121 

AJ. VILASSAR DE 
DALT XXXXXXXXX 13Y95537 Animals de companyia 2.208,00 2.208,00 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 44 

AJ. VILASSAR DE 
DALT 

XXXXXXXXX 13Y95538 
CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES I 
LEGIONEL·LOSI 

3.499,00 3.499,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 45 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y93960 Foment de l'ocupació dels 
locals buits 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 9 

AJ. VILASSAR DE 
MAR XXXXXXXXX 13Y93740 

LLoguer d'una cabina 
sanitària pel mercat 
ambulant 

1.250,00 1.250,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 131 

AJ. VILASSAR DE 
MAR XXXXXXXXX 13Y93739 

Inauguració del nou mercat 
municipal: promoció i 
difusió 

3.000,00 3.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 130 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y93174 

Accions de 
desenvolupament de 
polítiques d'igualtat i 
ciutadania de Vilassar de 
Mar 

31.217,25 31.217,25 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 122 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y91810 17è Festival de titelles 
FIROBI 

3.600,00 3.600,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46280 1303002225 95 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y95553 Vigilància i control 
d'establiments alimentaris 

2.785,00 2.785,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 50 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y95552 Comissió d'estils de vida 
saludable 

3.610,00 3.610,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 49 

AJ. VILASSAR DE 
MAR 

XXXXXXXXX 13Y91956 Manteniment de l'OMIC de 
vilassar de Mar 

6.108,00 6.108,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 56 

AJ. VILOBI DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y93615 
PROJECTE DE 
RECOLLIDA D'OLI DE 
CUINA USAT 

600,00 237,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 155 

AJ. VIVER I 
SERRATEIX 

XXXXXXXXX 13Y93911 1ª FIRA DE SERRATEIX 1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002382 10 

AJ. VIVER I 
SERRATEIX XXXXXXXXX 13Y94510 

FESTES MAJORS 
MUNICIPALS I ACTES 
NADALENCS 

1.000,00 1.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002367 43 
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COMUNITAT DE 
MUNICIPIS COSTERS 
DEL MONTSENY I 
BERTÍ 

XXXXXXXXX 13Y94377 

De l'escola al treball: 
píndoles formatives i 
pràctiques professionals a 
l'Alt Congost. 2a edició 

4.098,00 4.098,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46680 1303002325 35 

COMUNITAT 
MUNICIPIS DEL 
VOLTREGANÈS 

XXXXXXXXX 13Y93295 Igualtat en acció 1.700,00 1.700,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46680 1303002312 91 

CONS. DE LA VALL 
DEL GES, ORIS I 
BISAURA 

XXXXXXXXX 13Y94042 

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL A LA VALL 
DEL GES, ORÍS I 
BISAURA A TRAVÉS DEL 
TURISME, L'ESPORT I 
ELS ACTES CULTURALS 

1.000,00 1.000,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002382 29 

CONS. DE LA VALL 
DEL GES, ORIS I 
BISAURA 

XXXXXXXXX 13Y93635 

CAMPANYA PER LA 
BONA GESTIÓ DE LA 
XARXA DE 
CLAVEGUERAM I 
L¿ESTALVI D¿AIGUA 

1.700,00 0,55 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46780 1303002393 175 

CONS. DEL 
PATRIMONI DE 
SITGES 

XXXXXXXXX 13Y91900 
Programa activitats Museus 
de Sitges: Museus Actius i 
a l'abast 

8.000,00 8.000,00 Oficina de 
Patrimoni Cultural 2013/0001766 G/13102/333A0/46780 1303002329 56 

CONS. GESTIO 
RESIDUS VALLS 
ORIENTAL 

XXXXXXXXX 13Y94799 Modificació de l'enllumenat 
del CCT 

6.900,00 6.900,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46780 1303002340 124 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS 
LLUÇANES 

XXXXXXXXX 13Y92057 Reflacció. Pla Estratègic 
del Lluçanès 

9.902,00 9.902,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 64 

CONS. RUTA MINERA XXXXXXXXX 13Y91848 LES NITS MUSICALS 2.500,00 2.500,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46780 1303002225 110 

CONS. TURISME 
VALLES OCCIDENTA 

XXXXXXXXX 13Y98717 Marxa senderista Els 3 
Monts 

1.590,00 1.590,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46780 1303005119 1 

CONSELL COM. DE 
L'ALT PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y93326 Igualtat i Ciutadania a l'Alt 
Penedès 

12.933,16 12.933,16 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 92 

CONSELL COM. DE 
L'ALT PENEDES 

XXXXXXXXX 13Y94888 

Reforç als serveis 
d'ocupació a l'Alt Penedès. 
Actuació integral d'atenció 
a les persones i les 
empreses. 

17.500,00 17.500,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 39 

CONSELL COM. DE 
L'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y94371 
Escola de dansa del 
Consell Comarcal de 
l'Anoia 

1.835,00 1.835,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46580 1303002320 54 
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CONSELL COM. DE 
L'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y94372 XARXA TET ANOIA 1.835,00 1.835,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46580 1303002325 31 

CONSELL COM. DE 
L'ANOIA XXXXXXXXX 13Y93086 Programa integral de l'àrea 

d'atenció a les persones 14.732,03 14.732,03 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 93 

CONSELL COM. DE 
L'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y94903 Laborateca Comarcal 30.624,00 30.624,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 40 

CONSELL COM. DE 
L'ANOIA 

XXXXXXXXX 13Y91980 
Funcionament i millora de l' 
OCIC del Consell Comarcal 
de l' Anoia 

9.805,00 9.805,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46580 1303002282 2 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXXX 13Y93087 

Foment de polítiques 
d'igualtat, joventut, 
ciutadania i participació 
ciutadana al Bages 

16.248,87 16.248,87 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 94 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXXX 13Y91840 
IV CICLE DE CONCERTS 
A TEMPLES ROMÀNICS 
DEL BAGES 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 G/13103/335A0/46580 1303002225 106 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXXX 13Y93345 
Promoció i millora dels 
polígons i empreses del 
Bages 2013 

25.000,00 170,13 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 18 

CONSELL COM. DEL 
BAIX LLOBREGA XXXXXXXXX 13Y91995 

Disseny de l'estratègia del 
Baix Llobregat en el marc 
del RIS3 

10.800,00 10.800,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 47 

CONSELL COM. DEL 
BAIX LLOBREGA 

XXXXXXXXX 13Y91994 
OBSERVATORI 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT (OC-BL) 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 48 

CONSELL COM. DEL 
BAIX LLOBREGA 

XXXXXXXXX 13Y94897 

Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat 
sectorial cap a l'activitat 
turística 

23.870,00 23.870,00 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 41 

CONSELL COM. DEL 
BAIX LLOBREGA 

XXXXXXXXX 13Y93353 Baix Llobregat: Innova, 
crea i ocupa 

17.244,00 17.244,00 Servei del Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 26 

CONSELL COM. DEL 
BARCELONES XXXXXXXXX 13Y91730 

MOU-TE PEL MÓN I 
PRACTICA LA 
SOLIDARITAT 

2.400,00 2.400,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 G/10400/143A0/46580 1303002254 1 

CONSELL COM. DEL 
BARCELONES XXXXXXXXX 13Y94893 

XARXA LOCAL 
D'INTERMEDIACIÓ I 
RELACIÓ AMB LES 
EMPRESES - 2013 

139.043,97 139.043,97 Servei de Mercat 
de Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 42 
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CONSELL COM. DEL 
BERGUEDA 

XXXXXXXXX 13Y93631 
Campanya de prevenció de 
residus municipals al 
Berguedà 

1.850,00 4,83 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46580 1303002393 171 

CONSELL COM. DEL 
BERGUEDA 

XXXXXXXXX 13Y94380 
Programa de millora de les 
competències 
comunicatives bàsiques 

1.261,00 1.261,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46580 1303002321 45 

CONSELL COM. DEL 
BERGUEDA XXXXXXXXX 13Y93296 

Polítiques de joventut, 
igualtat i participació 
ciutadana al Berguedà 

7.601,94 7.601,94 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 97 

CONSELL COM. DEL 
MARESME XXXXXXXXX 13Y91998 

Oficina del Pla Estratègic 
del Maresme M2015 
(exercici 2013) 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 52 

CONSELL COM. DEL 
MARESME 

XXXXXXXXX 13Y95097 
Projecte de Seguretat 
Alimentària del Consell 
Comarcal del Maresme 

10.758,00 10.758,00 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 G/60401/313A0/46580 1303002355 3 

CONSELL COM. DEL 
MARESME XXXXXXXXX 13Y91977 

Oficina Comarcal 
d'Informació al Consumidor 
del Maresme 

10.422,00 10.422,00 
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum 
2013/0001733 G/60402/493A0/46580 1303002282 5 

CONSELL COM. 
VALLES OCCIDENTAL XXXXXXXXX 13Y93327 Projecte Comarcal de 

Ciutadania i Igualtat 24.853,79 24.853,79 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 100 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXXXXXXXX 13Y93100 
Pla comarcal de ciutadania 
i Immigració + SIAD 
Comarcal 

17.754,63 17.754,63 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46580 1303002312 101 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXXXXXXXX 13Y94901 FIRA GUIA'T 12.531,03 12.531,03 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 46 

EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y93761 
Promoció i foment del 
Mercadet dels Dissabtes de 
Valldoreix  

2.500,00 2.500,00 Gerència de 
Serveis de Comerç 2013/0001770 G/30300/431A0/46880 1303002326 145 

EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y94885 
implantació de mesures de 
gestió sostenible ambiental 
i econòmica 

2.000,00 2.000,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46880 1303002340 127 

EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y94317 
AJUT PEL FINANÇAMENT 
DE L'ESCOLA BRESSOL 
DE VALLDOREIX 

3.243,00 3.243,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46880 1303002318 84 

EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y93214 
FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

14.400,23 14.400,23 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46880 1303002312 108 

EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y92386 
AJUTS A LES FAMÍLIES 
PER A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESTIU 

1.000,00 1.000,00 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/341A0/46881 1303002302 170 
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EMD. VALLDOREIX XXXXXXXXX 13Y92956 Compra 2 portaries de 
futbol 11 

1.530,89 1.530,89 Gerència Serveis 
d'Esports 

2013/0001739 G/30400/342A0/76880 1303002309 119 

MANC. INTERMPAL. 
CONCA D'ODENA XXXXXXXXX 13Y93639 

Activitats a favor de la 
sostenibilitat: setmana de 
l'energia sostenible i 
setmana de la mobilitat 
sostenible i segura 

1.800,00 1.800,00 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46380 1303002393 185 

MANC. INTERMPAL. 
CONCA D'ODENA 

XXXXXXXXX 13Y93305 Foment de polítiques 
d'igualtat de dones i homes 

31.200,00 31.200,00 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46380 1303002312 110 

MANC. INTERMPAL. 
LA PLANA 

XXXXXXXXX 13Y94321 

PROJECTE DE SUPORT A 
LA INFÀNCIA EN 
PREVENCIÓ DEL 
FRACÀS ESCOLAR  

1.891,00 1.891,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46380 1303002333 54 

MANC. INTERMPAL. 
LA PLANA 

XXXXXXXXX 13Y94320 ENFORMA'T: Projecte 
Transició Escola-treball  

2.495,00 2.495,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46380 1303002332 1 

MANC. INTERMPAL. 
LA PLANA XXXXXXXXX 13Y93090 

PROJECTE COMUNITARI  
2013 EN POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT, 
CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓ I 
JOVENTUT  

24.607,17 24.607,17 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46380 1303002312 111 

MANC. INTERMPAL. 
VALL DE TENES XXXXXXXXX 13Y93066 Dones juristes 3.000,00 3.000,00 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat i 

Ciutadania 
2013/0001807 G/60300/232A1/46380 1303002312 109 

MANC. INTERMPAL. 
VOLUNTARIA SE 

XXXXXXXXX 13Y94318 
Suport econòmic per a les 
despeses de l'Escola 
d'Adults 

1.481,00 1.481,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46380 1303002321 49 

MANC. INTERMPAL. 
VOLUNTARIA SE 

XXXXXXXXX 13Y94319 Funcionament Llar d'Infants 
Municipal -La Boireta- 

3.194,00 3.194,00 Gerència de 
Serveis d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46380 1303002318 85 

MANCOM. 
INTERMUNICIP. DEL 
CARD 

XXXXXXXXX 13Y93643 CALENDARI DE LA 
CLOSCANETA 1.700,00 1.700,00 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
2013/0001776 G/50500/172B2/46380 1303002393 186 
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Segon.- Aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics pluriennals del Catàleg 
de serveis de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini 
màxim de justificació fins el 31/3/2014, per als quals no s’ha aprovat cap pròrroga dels 
terminis d’execució i justificació. 
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AJ. MANRESA XXXXXXXXXX 12Y83041 
Manresa amb el món. reptes 
globals, respostes locals 
2012-13 

71.900,00 35.900,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 56 

AJ. MATARO XXXXXXXXXX 12Y83022 Educació i sensibilització pel 
desenvolupament 2012-2013 

44.000,00 22.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 53 

AJ. SABADELL XXXXXXXXXXX 12Y83050 Pla sensibilització 2012-2013 50.000,00 25.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 57 

AJ. SANT BOI DE  
LLOBREGAT XXXXXXXXXXX 12Y83012 

Pla Educació i formació 
solidaritat  
2012-2015 

40.000,00 20.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 52 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXXXX 12Y83011 Implementació Pla Igualtat 

oportunitats St. Miguelito 49.000,00 24.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 58 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXXX 12Y83049 
Dinamitz.i formac. 
responsables 5 proj.agrícoles 
Senegal i Gàmbia  

11.800,00 1.200,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 62 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXXX 12Y83047 
Educaren gestió activitats i 
equipaments  Maison des 
Femmes 

20.000,00 5.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 61 

AJ. STA. COLOMA 
DE GRAMENET 

XXXXXXXXXX 12Y83029 
Pla sensibilització solidaria 
2012-2013 Sta. Coloma de 
G. 

36.000,00 18.000,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 55 

CONSELL COM. DE 
L'ALT PENEDES 

XXXXXXXXXX 12Y83037 
Servei d'informació i 
comunicació Aj. AJDIR 
(Marroc) 

11.700,00 2.900,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 G/10400/143A0/46580 1203001168 59 
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Tercer.- Habilitar un tràmit d’audiència de les liquidacions provisionals aprovades en 
els acords primer i segon del present dictamen de 15 dies hàbils comptats des del dia 
següent al de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Província de Barcelona per 
tal que els ens destinataris puguin presentar la justificació pendent, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho es procedirà a la revocació dels l’ajuts. 
 
Quart.-  Publicar l’anunci dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler electrònic de la Diputació. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar l’increment 
de la quantia total màxima a aplicar als recursos c onsistents en ajuts econòmics 
del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa  de Governs Locals 2012-
2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a 
la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2014, el seu règim regulador i  la convocatòria 
per a la concessió de recursos que s’hi inclouen. 
 
L’article 5.1 de l’esmentat règim estableix la quantia total màxima a aplicar als recursos 
consistents en ajuts econòmics del Catàleg, així com el detall de les aplicacions 
pressupostàries. 
 
Vist que un cop aprovada, per acord de Junta de Govern de 10 d’abril de 2014, la 
distribució del fons de prestació inclòs en el Catàleg “Finançament dels Serveis Locals 
d'Ocupació”, que gestiona el Servei de Mercat de Treball, s’ha produït un romanent de 
19.481,26 € respecte de la quantia inicialment programada. 
 
Atès que el Servei de Mercat de Treball ha comunicat a la Direcció de Serveis de 
Concertació Local el seu interès en destinar l’esmentat romanent a atendre les seves 
sol·licituds consistents en ajuts econòmics formulades en el marc del Catàleg. 
 
Per a això, cal modificar el dictamen pel qual es va aprovar el Catàleg de serveis de 
l’any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.3.c) de la 
Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència en data de 11 de desembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’increment de la quantia total màxima a aplicar als recursos 
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis  de l’any 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, a càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2014 que 
es detalla a continuació: 
 

Centre 
gestor i 
orgànic 

Núm. 
Expedient SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Quantia 
màxima  

inicial (€) 

Increment 
de crèdit 

(€) 

Quantia 
màxima  

definitiva (€) 
30101 Serv. 
Mercat de 

Treball 
2014/0000182 G/30101/241A0/46250    

  G/30101/241A0/46350    
  G/30101/241A0/46550    
  G/30101/241A0/46750 1.875.865 19.481,26 1.895.346,26 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis electrònic de la Corporació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175 .000) € per a finançar 
l’actuació local “Xarxa calor amb biomassa” al 0% d ’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament d’Aiguafreda.-  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:  
 
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'Aiguafreda, presentada en 
data 28/3/2014 per finançar la inversió “Xarxa calor amb biomassa” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 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:  Ajuntament d'Aiguafreda  
Actuació:  Xarxa calor amb biomassa 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 3/2014 

 
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.  
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175 .000) € per a finançar 
l’actuació local “Pla sanejament” al 0% d’interès i  a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Talamanca.-  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:  
 
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 
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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 Talamanca, presentada en 
data 28/3/2014 per finançar la inversió “Pla sanejament” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 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:  Ajuntament de Talamanca  
Actuació:  Pla sanejament 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 6/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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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 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, declarar un conjunt 
de béns mobles, com a efectes no utilitzables, dona r-los de baixa de l’inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor del Depa rtament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.-  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: 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Suport de Programes Socials  de data 29 de 
gener de 2014, on posa de manifest que l’any 2007 la Diputació de Barcelona va 
subscriure un conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ ODONTOLOGIA 
SOLIDÀRIA  amb la finalitat de desenvolupar el programa “Salut buco-dental” per als 
usuaris del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències SPOOT. 
Enguany aquest conveni no ha estat prorrogat i el programa de manteniment amb 
metadona que atenia a usuaris addictes als opiacis també ha finalitzat. Actualment 
resta un volum de material instrumental de caire mèdic dels programes buco dental i 
de manteniment amb metadona dels que ja no s’en farà ús en haver finalitzat ambdos 
programes, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de 
béns mobles. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la 
cessió de béns mobles.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 3 de març 
de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, s’ha mostrat interessada en els esmentats béns, 
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que està inscrita en el 
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per 
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos  la  Memòria  i l’Informe  jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 27  i  28 de febrer de 2014, respectivament. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre 
de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a la Generalitat de 
Catalunya, 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 la Generalitat de 
Catalunya, 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 la Generalitat de Catalunya, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, declarar un conjunt 
de béns informàtics, 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 24 i 29 de gener i 5 de febrer de 2014, enviats a 
aquesta Oficina des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
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 19 i 20 de febrer, respectivament. 
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Vist l’informe tècnic  favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 21 de 
febrer de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que 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). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm.11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de 
desembre 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. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 

Servei de Teixit Productiu 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de 
l’acord tipus de col·laboració entre la Diputació d e Barcelona, CECOT i diversos 
ens locals per a la implantació de la reempresa a n ivell local.-  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: 
 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (en 
endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i 
creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la demarcació de 
Barcelona. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de 
l’ADEL, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar 
suport als ens locals de la demarcació de Barcelona per la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels 
recursos i serveis adequats a les necessitats dels ens locals.  
 
CECOT ofereix els seus serveis a les empreses en el seu repte d’esdevenir més 
competitives, i un dels seus projectes ha estat la implantació del Centre Reempresa de 
Catalunya que té per objectiu la creació d’un mercat virtual que posi en contacte a tots 
aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen continuar (cedents) amb 
tots aquells agents que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial 
existent a crear-ne una de nova (les persones reemprenedores). 
 
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la demarcació 
de Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus 
territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i 
creixement empresarial. Aquests 104 ens locals proveïdors de serveis a les empreses 
atenen anualment a més de 14.500 empreses i a més de 36.000 persones 
emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, assessorament i 
informació. El 20 de setembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració entre 
Diputació de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte d’implantació local de 
la reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la demarcació de 
Barcelona. 
 
Segons el que estableix l’acord segon del conveni ”Els beneficiaris del projecte són els 
CLSE amb els quals s’hi establiran acords de col·laboració, el que implicarà ampliar la 
seva cartera de serveis, facilitant eines, formació i mecanismes per a l’orientació i 
l’assessorament a les potencials persones cedents i reemprenedores. La incorporació 
dels CLSE al projecte es farà de forma selectiva i progressiva, tenint en compte les 
pròpies capacitats del projecte per incorporar-los, així com la seva distribució territorial, 
massa crítica i capacitats dels mateixos CLSE, entesa com la disponibilitat de la 
dotació tècnica adequada i la coherència amb la resta de polítiques de suport a 
l’empresa, per afegir aquest producte a la seva cartera de serveis.” 
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Segons el que disposa l’acord quart del citat conveni serà la Diputació de Barcelona 
qui seleccionarà els CLSE, segons els criteris que s’estableixen en el paràgraf anterior. 
 
El conveni es configura, doncs, com un instrument idoni per regular el marc de 
col·laboració entre Diputació de Barcelona, CECOT i els CLSE. 
 
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu informa favorablement l’aprovació del 
conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, CECOT i  
ens locals titulars de CLSE per a la implantació de la Reempresa a nivell local.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.4.i.2) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de 
desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de desembre 
de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
CECOT i ens locals titulars de CLSE per a la implantació de la Reempresa a nivell 
local, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELO NA, CECOT I 
L’<ENS LOCAL> PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA REEMPRESA A NIVELL LOCAL. 
 

INTERVENEN 
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF XXXXXXXXX representada pel 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Il·lm Sr. 
<nom i cognoms>, i facultat d’acord amb <dades refosa>; assistit per la secretària delegada, 
Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació <dades decret delegació> 
 
De l’altra, CECOT, proveïda de NIF XXXXXXXXX, representada en aquest acte pel 
president, <nom i cognoms>, segons escriptura de data <data>, atorgada davant <dades 
Notari/ària> amb el número de protocol <número de protocol>, càrrec que declara vigent i 
suficient a aquests efectes. 
 
I de l’altra, <l’ens local>, amb NIF ..... representada en aquest acte per l’<representant ens 
local>, el Sr.    ,facultat ......., assistit per <dades secretari/ària de l’ens> 
 

MANIFESTEN 
 

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

 
II. Que Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 

i CECOT van signar un Conveni de col·laboració el passat 20 de setembre de 2012 
per a desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa als centres locals 
de serveis a les empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona. 

 
III. Que a través de l’esmentat Conveni es dota als CLSE de la demarcació de Barcelona 

d’eines i mecanismes específics per a l’impuls de la Reempresa al territori, amb la 
finalitat que els CLSE que formin part del cens de la Diputació de Barcelona puguin 
ampliar la seva cartera de serveis, oferint serveis d’intermediació i acompanyament 
als processos de Reempresa adreçats a les potencials persones cedents i 
reemprenedores locals. 

 
IV. Que la incorporació dels CLSE al projecte es farà de forma selectiva atenent als 

criteris establerts en l’acord segon de l’esmentat Conveni de distribució territorial, 
massa crítica i capacitats dels mateixos CLSE, entesa com la disponibilitat de la 
dotació tècnica adequada i la coherència amb la resta de polítiques de suport a 
l’empresa, per afegir aquest producte a la seva cartera de serveis. 

 
V. Que segons el que estableix l’acord quart de l’esmentat conveni, un dels 

compromisos de Diputació de Barcelona i de CECOT és signar convenis de 
col·laboració amb els CLSE per tal d’establir els compromisos de les parts per 
dinamitzar i captar l’oferta i demanda de les potencials persones cedents i 
reemprenedores, i per canalitzar-les a través de les eines i instruments que es 
posaran a la seva disposició.  

 
VI. Que <l’ens local> compleix els requisits establerts en l’esmentat Conveni motiu pel 

qual ha estat seleccionat per a la implantació territorial de la Reempresa. 
 
VII. Que per Decret de <dades decret> va ser aprovada la minuta de conveni.   

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

ACORDS 
 
Primer. Objecte 
 
Establir les relacions i compromisos entre Diputació de Barcelona, CECOT i <ens local> per 
tal de garantir una òptima implantació de la Reempresa en el territori de <l’ens local>. 
 
Segon. Compromisos de DIPUTACIÓ DE BARCELONA: 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA es compromet a impulsar les accions següents: 
- Garantir que <l’ens local> estigui informat sobre l’evolució general del projecte. 
- Participar a l’acte públic de presentació de la Reempresa que organitzi cada ens local al 

seu territori respectiu. 
- Seguiment i validació de les activitats que es detallen en els acords tercer i quart. 
- Convocar el Comitè de Seguiment i comunicar la data de presentació de les Memòries 

detallades en l’acord cinquè. 
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Tercer. Compromisos de CECOT: 
 
CECOT es compromet a impulsar les accions següents: 

 
- Gestió, coordinació i execució de les activitats següents: 

 
o Sessions d'informació i sensibilització de Reempresa: participació conjuntament amb 

la Diputació de Barcelona en els actes públics de presentació de la Reempresa en el 
territori de l’ens local convocant. 

 
Activitats de capacitació de <l’ens local>: 
 

� Seminaris en la gestió del market place per al personal tècnic (4h). 
� Tallers de formació de la Reempresa per al personal tècnic (8h). 

 
o Materials didàctics: personalització, tot incorporant el logo de <l’ens local> així com, si 

ho sol·licita, un escrit de presentació d’una persona representant de l’entitat, dels 
materials següents: 

 
� Dossiers de Cessió: La “Guia per a la Reempresa: les claus per a cedir l’èxit 

empresarial”: lliurament de 100 exemplars físics a <l’ens local> i dels arxius digitals 
complementaris per a la seva difusió entre les persones usuàries. 

 
� Dossiers de Reempresa: La “Guia per a la Reempresa: les claus per a 

reemprendre l’èxit empresarial”: lliurament de 100 exemplars físics a <l’ens local> i 
dels arxius digitals complementaris per a la seva difusió entre les persones 
usuàries. 

 
o Assistència Tècnica a <l’ens local>: 
 

� Help Desk en la gestió del Market Place: A través d’aquest servei s’articularan les 
consultes que fan referència als processos informàtics i a l’ús del market place. 
Així com la personalització d’una landpage específica. 

 
� Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa: A través d’aquest 

servei s’articularan les consultes que fan referència als processos de reempresa. 
 
� Assistència als processos d’acompanyament: Aquesta acció permetrà oferir 

jornades de consultoria i acompanyament al personal tècnic de <l’ens local> en els 
processos finals de trobada, negociació, avaluació, legalització i matxing. 

 
Quart. Compromisos de <l’ens local>: 
 
<l’ens local> es compromet a impulsar les accions següents: 

 
- Organització d’un acte públic de presentació de la Reempresa al seu territori, amb la 

participació de CECOT i Diputació de Barcelona. 
- Participar activament de les activitats de capacitació previstes en l’acord tercer. 
- Dinamitzar i captar oferta i demanda de les potencials persones cedents i 

reemprenedores del seu territori. 
- Canalitzar oferta i demanda a través de les eines i instruments que es posaran a la seva 

disposició, a través dels materials i utilitzant els recursos informàtics (Market place). 
- Utilitzar els mecanismes d’assistència tècnica previstos: Help Desk i assistència als 

processos d’acompanyament. 
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Cinquè.-  Comitè de seguiment 
 
Es constituirà un Comitè de seguiment que serà un òrgan integrat com a mínim per una 
persona representant de: 

 
- Diputació de Barcelona 
- CECOT 
- Cadascun dels ens locals signataris dels corresponents convenis de col·laboració 

 
Aquest Comitè es reunirà com a mínim un cop l’any. 
 
Les seves funcions seran: 

 
- Facilitar l’intercanvi entre els diferents ens locals que participen del projecte 
- Posar en comú els resultats obtinguts 
- Fer propostes de continuïtat i possibles ampliacions de vigència 
- Proposar, si es considera necessari, la modificació dels corresponents acords. 

 
Complementàriament, el seguiment del present conveni es farà mitjançant el lliurament 
d'una Memòria anual per part de <l’ens local>, amb una descripció de les activitats portades 
a terme en relació a la implantació de la Reempresa al seu territori, els resultats obtinguts i 
la continuïtat de cara l’any següent. Diputació de Barcelona comunicarà a <l’ens local> la 
data en què s’hagi de fer el lliurament de la Memòria amb un preavís de 2 mesos. 
 
Sisè.- Modificacions 
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar, a proposta del Comitè de seguiment el 
present conveni, si així es considera, atenent a l’evolució del projecte.  
 
Setè.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni s’inicia a la data de la seva signatura i s’estén fins el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Les parts podran ampliar la vigència del conveni a proposta del Comitè de Seguiment. En 
qualsevol cas s’haurà de fer constar de manera expressa. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació a les persones i empreses 
participants i llurs activitats seran tractats confidencialment per totes les parts. 
 
Novè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal de les 
persones emprenedores i/o empresaris tractades al llarg del projecte, a complir amb les 
prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i, en especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament 
de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
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Desè.- Propietat intel·lectual 
 
Els materials lliurats a <l’ens local> podran ser utilitzats per a la seva reproducció, distribució 
i comunicació pública, en el marc de desenvolupament del present conveni, segons el que 
preveu el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de propietat intel·lectual. 
 
Onzè.- Causes de resolució 
 
Seran causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

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

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

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

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la resolució de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions a fa vor d’entitats sense finalitat 
de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Perso nes, Gerència de Serveis de 
Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i C iutadania i Gerència de 
Serveis d’Educació per a l’any 2014.-  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. 
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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 30 de 
gener de 2014, 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, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i 
Gerència de Serveis d’Educació per a l’any 2014. 
 
Vista la base 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 les gerències de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i d’Educació, han 
efectuat una valoració tècnica 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. 
 
Atès que l’import total dels ajuts assignats en l’àmbit del Benestar Social s’ha repartit 
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un 
import individualitzat de l’ajut seguint un sistema de càlcul basat en trams que premien 
l’excel·lència, dotant d’un major valor econòmic els punts dels projectes amb més 
puntuació, segons la següent escala: 
 

− Als 2 projectes valorats amb 85 punts o més se’ls assigna el 2,35% de l’import 
total, en concret 21.162€, i reben 118,22€ per cada punt obtingut. Donada 
l’existència en aquest tram d’una entitat que sol·licitava una quantitat inferior a la 
que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a assignar a l’altra 
entitat del tram la diferència (4.437,89) € d’acord amb la puntuació obtinguda i a 
raó de 49,31€ per cada punt.  

 
− Als 12 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts se’ls atorga el 16,60% 

de l’import total, això és 149.388€, i reben 154,33€ per cada punt obtingut. 
Donada l’existència en aquest tram d’una entitat que sol·licitava una quantitat 
inferior a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a repartir 
entre la resta d’entitats del tram la diferència (7.500,44) € de manera proporcional 
a la puntuació obtinguda, i a raó de 8,46€ per cada punt.  

 
− Els 29 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts es reparteixen el 22,80% 

de l’import total, en concret 205.200 €, i reben 93,15€ per cada punt obtingut. 
Donat que en aquest tram també hi ha 3 entitats que demanaven una quantitat 
inferior a la que els tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a 
repartir entre la resta d’entitats del tram la diferència (6.320,22) € de manera 
proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 3,20€ per cada punt.  
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− Els 69 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 31,75% de 
l’import total, és a dir 285.750€, i reben 58,25€ per cada punt obtingut. Vist que 
també hi ha 4 entitats que demanen menys diners que els que teòricament els 
tocaria per la puntuació obtinguda, es reparteixen la diferència (4.528,93) € a raó 
de 0,98€ per punt de forma proporcional entre la resta d’entitats. 

 
− Els 45 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 12% de 

l’import total, això és 108.000€, i reben 35,08€ per cada punt obtingut. Novament 
en aquest tram hi ha una entitat que demana menys diners que els que 
teòricament li tocaria per a la puntuació obtinguda, per la qual cosa es reparteixen 
els 437,10€ restants, a raó de 0,15€ per punt obtingut entre la resta d’entitats de 
manera proporcional. 

 
− Els 113 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 14,50% 

de l’import total, això és 130.500€, i reben 17,66€ per cada punt obtingut. En 
aquest tram hi ha 5 entitats amb un màxim concedible (50% del cost total del 
projecte) que no arriba al que els pertocaria per puntuació en aquest tram. Per 
aquest motiu es procedeix a fer una segona volta per assignar els 1.249,49€ 
restants entre les 108 entitats restants de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i a raó de 0,18€ per punt. 

 
Atès que l’import total dels ajuts assignats en l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania s’ha repartit 
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un 
import individualitzat de l’ajut seguint un sistema de càlcul basat en trams que premien 
l’excel·lència, dotant d’un major valor econòmic els punts dels projectes amb més 
puntuació, segons la següent escala: 
 

− Els 24 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 29,40% de l’import 
total, 147.000 €, i reben 68,69 € per cada punt obtingut. Donada l’existència en 
aquest tram de dues entitats que demanen una subvenció per un import inferior al 
que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta d’entitats del tram la 
diferència (5.388,55) € de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 
2,63 € per punt. Com que segueix existint un sobrant de133,42 €, es procedeix a 
un nou repartiment entre la resta d’entitats del tram de manera proporcional a la 
puntuació obtinguda i a raó de 0,06 € per punt. 

 
− Els 26 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 23,00% de 

l’import total, 115.000 €, i reben 54,14 € per cada punt obtingut. Donada 
l’existència en aquest tram de 6 entitats que demanen una subvenció per un 
import inferior al que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta 
d’entitats del tram la diferència (9.341,55) € de manera proporcional a la puntuació 
obtinguda i a raó de 5,44 € per cada punt. Com que segueix existint un sobrant de 
390,45 €, es procedeix a un nou repartiment entre la resta d’entitats del tram de 
manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 0,23 € per punt. 

 
− Els 26 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 18,00% de 

l’import total, 90.000 €, i reben 45,34 € per cada punt obtingut. Donada l’existència 
en aquest tram de 8 entitats que demanen una subvenció per un import inferior al 
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que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta d’entitats del tram la 
diferència (7.726,59) € de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 
5,33 € per punt. Com que encara segueix existint un sobrant de 350,54 €, es 
procedeix a un nou repartiment entre la resta d’entitats del tram de manera 
proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 0,24 € per punt. 

 
− Els 30 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 17,75% de 

l’import total, 88.750 €, i reben 41,20 € per cada punt obtingut. Donat l’existència 
en aquest tram de 3 entitats que sol·liciten una subvenció per un import inferior al 
que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta d’entitats del tram la 
diferència (740,92) € de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 
0,38€ per punt.  

 
− Els 13 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 5,10% de 

l’import total, 25.500 € i reben un total de 28,72 € per cada punt obtingut.  
 
− Els 26 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 6,75% de 

l’import total destinat, 33.750 € i reben un total de 19,74 € per cada punt obtingut. 
Donat l’existència en aquest tram de sis entitats que demanen una subvenció per 
un import inferior al que els correspon segons aquests criteris, es procedeix a 
repartir entre la resta d’entitats del tram aquesta diferència de diners – 1.938,42 € 
- de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 1,40 € per punt. Com 
que encara existeix diferència de diners - 74,13 € - es procedeix a repartir entre la 
resta d’entitats del tram de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a raó 
de 0,05 € per punt. 

 
Atès que l’import total dels ajuts assignats en l’àmbit d’Educació s’ha repartit entre els 
projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un import 
individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o més o a 
la baixa si ha estat menys de 5) seguint un sistema de càlcul basat en trams que 
premien l’excel·lència, dotant d’un major valor econòmic els punts dels projectes amb 
més puntuació, segons la següent escala: 

 
− Els 3 projectes valorats amb 85 punts o més reben un 35% de l’assignació total, el 

que suposa 50.750€ i 198,24 € per cada punt obtingut. Donat que l’assignació 
inicial d’una entitat superaria el 50% del cost total del projecte i el màxim 
concedible (el 50% del cost total del projecte) no arriba al que li pertocaria per 
puntuació en aquest tram; i que una altra sol·licita una quantia inferior a 
l’assignació inicial corresponent als punts obtinguts, es procedeix a assignar a la 
tercera entitat del tram la diferència (9.661,91) € a raó de 113,67€ per punt.  

 
− Els 2 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts reben el 12% de 

l’assignació total, el que suposa 17.400 € i 108,75 € per cada punt obtingut. Donat 
que una entitat d’aquest tram ha sol·licitat un import inferior al que li pertocaria 
pels punts obtinguts, es procedeix a assignar a l’altra entitat del tram la diferència 
que ascendeix a  977 €, a raó de 12,21 € per punt.  
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− Els 3 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts reben el 16% de 
l’assignació total, el que suposa 23.200 € i 101,31 € per cada punt obtingut.  

 
− Els 2 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts reben el 6% de 

l’assignació total, el que suposa 8.700 € i 61,7 € per cada punt obtingut.  
 
− Els 6 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts reben el 10,5% de 

l’assignació total, el que suposa 15.224 € i 37,13 € per cada punt obtingut.  
 
− Els 20 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts reben el 20,5% de 

l’assignació total, el que suposa 29.726 € i 22,69 € per cada punt obtingut.  
 
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en 
base a la valoració tècnica de les gerències i en base a aquest sistema de càlcul basat 
en trams. 
 
Atès que en la Base 9a. de la convocatòria s’especifica que els projectes i/o accions 
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per 
a ser estimats. 
 
Atès que s’adjunten com annexos al present dictamen les fixes de valoració individual 
de cadascuna de les sol·licituds presentades (annexos 1, 2 i 3, àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i Educació respectivament). (Aquests annexos s’adjunten 
amb CD a la present Acta). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 ( publicada al BOPB de 23 de desembre 
de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció, a les entitats que tot seguit es 
relacionen, en el marc de la convocatòria (número 5623/2014) 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, Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació, a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, per a l’any 2014. 
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Àmbit del Benestar Social  
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXX 

Obertament Associació 
Catalana per la Lluita 
Contra l'Estigma en Salut 
Mental 

Projecte pilot per generar xarxes 
municipals de lluita contra l'estigma 90    15.078,00 €  

XXXXXXXXX Fundació Àmbit Prevenció Integració drogodependents 89      6.084,00 €  

XXXXXXXXX Casal dels Infants per 
l'Acció Social als Barris 

Vincles, espai materno infantil per a 
créixer junts 2014 

83    13.510,94 €  

XXXXXXXXX Associació de Nens amb 
Càncer La Casa dels Xuklis 83    13.510,94 €  

XXXXXXXXX Centre de Promoció Social 
"Francesc Palau" En clau d'inserció 81      5.000,00 €  

XXXXXXXXX Arrels Fundació Equip de Carrer 81    13.185,38 €  

XXXXXXXXX 
Fundació d'Oncologia 
Infantil Enriqueta 
Villavecchia 

Suport i acompanyament a nens i 
joves malalts de càncer i altres 
malalties de llarga durada. 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Tot Raval. Fundació PrivadaRaval, territori socialment 
responsable. 80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Ared 
Programa d'integració sociolaboral 
de persones en situació de risc 
d'exclusió social. 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Fundació privada APADIS 
Les Franqueses 

Igualtat d'oportunitats en el treball. 
Orientació i suport a la inserció 
sociolaboral de col·lectius en 
situació de major vulnerabilitat. 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Associació de Disminuïts 
físics d'Osona 

Xarxa InQUIETA. (Club social 
d'atenció diürna per a persones 
amb discapacitat física a la 
comarca d'Osona). 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Fundació Lliga Catalana 
d'Ajuda Oncologica Servei d'atenció domiciliària integral. 80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Fundació APIP-ACAM 

Projecte social IF: inclusió i futur. 
Programa de lluita contra la 
pobresa a través de l'habitatge i 
l'ocupació. 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Formació i Treball, 
Fundació Privada 

Bicipark Vilanova, projecte 
d'inserció i formació per a joves 

80    13.022,59 €  

XXXXXXXXX Associació Coordinadora 
d'ajuda unida 

Programa d'atenció integral i 
d'inserció socio-laboral de persones 
en risc d'exclusió social i habitatges 
d'inclusió. 

79      7.611,32 €  

XXXXXXXXX Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d'Osona 

Circuit Integral de Gestió en Xarxa. 
Suport a la Vida. Autonomia de 
Persones amb Transtorn Mental 

79      7.611,32 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Familiars 
d'Alzheimer del Baix 
Llobregat 

Aules de memòria terapèutiques. 79      7.611,32 €  

XXXXXXXXX Taller Jeroni de Moragas, 
SCCL 

Pla d'intervenció biopsicosicial per 
a la millora dels itineraris 
laborals/ocupacionals i la promoció 
de l'envelliment saludable (Fase III) 

79      7.611,32 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Prevent Programa de foment de l'autonomia i 
millora de l'ocupabilitat UNOMAS 79      7.611,32 €  
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XXXXXXXXX 

Fundació Internacional 
Miquel Valls contra 
l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica 

Suport domiciliàri multidisciplinar 
dirigit a persones afectades 
d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) 
i les seves famílies. 

79      7.611,32 €  

XXXXXXXXX Gedi, Gestió i Disseny, 
SCCL Hort Social 78      2.540,00 €  

XXXXXXXXX Associación Socio-Cultural 
Radio Nikosia 

Radio Nikosia: generant xarxes i 
trobades per a la inclusió social i la 
deconstrucció de l'estigma en salut 
mental. 

76      7.322,28 €  

XXXXXXXXX Creu Roja Espanyola a 
Barcelona Punt de suport a les famílies. 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX 

Coordinadora 
d'Associacions i Patronats 
de Disminuïts del Baix 
Llobregat 

Xarxa per a la inserció de les 
persones amb discapacitat i/o 
transtorn mental 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX 

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

Dinamització de la Taula d'Inclusió 
Social de l'Alt Penedès 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Associació Metges del Món 
Píndoles sociosanitàries: generant 
hàbits saludables a persones en 
situació de prostitució. 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Federació Catalana 
d'entitats contra el Càncer 

Foment de la participació ciutadana 
en la lluita contra el càncer 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Famílies 
nombrosas de Catalunya 
FANOC 

Servei d'informació i 
assessorament de famílies 
nombroses de Catalunya 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Apado Xarxa solidària 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Associació d'Amputats 
Sant Jordi 

El coaching al servei de la 
superació traumàtica de la pèrdua 
d'alguna extremitat. 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Acció Escolta de 
Catalunya Al cau tothom i cap 75      6.000,00 €  

XXXXXXXXX Nexe Fundació Privada Mou-te pels quiets i Mimi la Girafa 
Blava 

75      6.377,00 €  

XXXXXXXXX Càritas Diocesana de 
Barcelona Servei d'ajudes econòmiques (Sae) 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Associació Rauxa 
Tractament d'enolisme crònic, 
tabaquisme i altres drogues en 
transeünts crònics sense llar 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada President 
Amat Roumens 

1+1=3 Projecte transversal per a fer 
front a la situació de vulnerabilitat i 
risc d'exclusió social de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX 
Federació d'Associacions 
de Familiars Malalts 
Alzheimer Catalunya 

Curs de formació per a familiars i 
curadors de malalts d'alzheimer. 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX 
Associació Aprenem per la 
integració de les persones 
amb TGD 

Programa de suport a les famílies 
2014 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Coordinadora Síndrome 
de Down de Catalunya Promoció de l'Autonomia Personal 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Femarec, SCCL FemVia 75      7.225,94 €  
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XXXXXXXXX Fundació Privada Avan 
Atenció psicològica a persones amb 
discapacitat d'origen neurològic, les 
seves famílies i el seu entorn. 

75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Acció Solidària contra 
l'Atur 

Ajuts a necessitats vitals d'aturats i 
processos d'inserció. 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Apindep Ronçana, SCCL Suport global: Usuaris/àries i entorn 
(família, cuidadors,...). 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Prodiscapacitats Fundació 
Privada Terrasenca 

Notaturis 75      7.225,94 €  

XXXXXXXXX Associació Iniciatives 
Solidàries 

Llar-residència per a persones en 
extrema pobresa i menjador social. 74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Associació Pro Ayudas 
Minorias Marginadas 

Ajut alimentari a famílies en situació 
de precarietat. 74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Fundació Pare Manel 
Atenció infància i adolescència 
vulnerable. Centre obert  Pare 
Manel 2014 

74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Som Fundació Catalana 
Tutelar Aspanias 

Informació i assessorament a les 
famílies de les persones amb 
discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament i als profesionals 
del sector social sobre el 
procediment d'incapacitació i 
l'exercici de la tutela. 

74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Fundació Autònoma 
Solidària 

Consolidació territorial del 
Programa socioeducatiu CROMA: 
igualtat d'oportunitats en l'accés a 
l'educació d'infants en risc 
d'exclusió al Vallès Occidental 

74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Club Infantil i Juvenil 
Sanfeliu Sant Idelfols 

Casal Jove: intervenció 
socioeducativa amb joves sdel barri 
Sanfeliu i Sant Ildefons. 

74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Federació d'Associacions 
Gitanes de Catalunya 

Programa àmen las samas. Servei 
d'orientació social, mediació 
comunitària i assessorament legal 
destinat a la població gitana en 
situació de risc i exclusió social 

74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Fundació del Bàsquet 
Català Bàsquet per a tothom. 74      4.382,66 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Germina 

Centre obert Germina. 73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX Sida Studi 

Prova pilot de suport metodològics i 
de continguts per reforçar el 
programa d'educació per a la salut 
dirigit als/les professionals de 
centres de justícia juvenil de la 
província de Barcelona 

73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX Associació d'Oci Inclusiu 
Sarau 

Saräu 2.0: Oci inclusiu, participació, 
benestar i temps propi. 73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX Associació Esplai Masia 
Espinós 

Projecte esplai i casal de joves a 
Ca n'Espinós 73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Institut 
de Reinserció Social 

Aferra't: projecte d'atenció integral a 
persones en situació de pobresa 73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Save the 
children- Delegació a 
Catalunya 

Contra la pobresa infantil... Tots i 
totes comptem! 73      4.323,43 €  
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XXXXXXXXX 
Associació Botiga 
Solidària de Cornellà de 
Llobregat 

Botiga solidària Cornellà de 
Llobregat 73      4.323,43 €  

XXXXXXXXX Càritas Parroquial de 
Berga Anant molt més enllà al Berguedà. 72      4.264,21 €  

XXXXXXXXX Associació Tapís 

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

72      4.264,21 €  

XXXXXXXXX 

Encaix- Associació 
d'Entitats Tutelars de 
Persones que pateixen 
malalties mentals 

Informació i assessorament en 
l'àmbit dels procediments de 
modificació de la capacitat i 
funcions tutelars. 

72      2.870,90 €  

XXXXXXXXX Assistència i Gestió 
Integral, Fundació Privada 

PAIF. Programa d'atenció integral a 
famílies. 72      4.264,21 €  

XXXXXXXXX Associació Compartir - 
Grup Social Marista Centre Obert El Pinar 72      4.264,21 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Resilis 
Implementació d'un programa de 
prevenció de consum de tòxics als 
CREIS Mas Ritort i Pedrenyal. 

72      1.200,00 €  

XXXXXXXXX Associació de Sant Tomàs Lleure un dret per tothom. 72      4.264,21 €  

XXXXXXXXX 

Associació Coordinadora 
de col·lectius de persones 
amb discapacitat de 
l'Hospitalet de Llobregat 

Treballem l'autonomia i les nostres 
capacitats a través del temps d'oci 71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Associació Pro Disminuïts 
Psíquics del Berguedà 

Noves aplicacions de les TIC en els 
alumnes amb discapacitat 
intel·lectual i dificultats 
d'aprenentatge 

71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada ADANA 
Activitats per la prevenció de 
l'exclusió social de nens i joves 
amb TDAH. 

71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Avismón-Catalunya 

Atenció a les necessitats socials de 
les persones grans sense recursos. 71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Ateneu Santcugatenc Espai de lleure 71      4.000,00 €  

XXXXXXXXX Alzheimer Catalunya 
Fundació 

El gestor de recursos. 
Acompanyant en el camí 71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Associació Dones no 
Estàndards 

Les no Estàndards actuem: Servei 
d'atenció psicosociolaboral de la 
dona amb discapacitat 

71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Club Esportiu Car Pràctica esportiva: Una eina per a 
la integració i la inclusió. 

71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Centre d'Acollida Assís Atenció integral a persones en 
situació d'exclusió social 71      4.204,98 €  

XXXXXXXXX Associació Diomira 
Fem un "clic" pel barri. Actuacions 
d'inclusió i promoció social de la 
infància i l'adolescència. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació Discapacitat 
Visual Catalunya: 
B1+B2+B3 

Integració social de les persones 
amb discapacitat visual a través de 
la informàtica i les noves 
tecnologies i les sortides d'animació 
sociocultural. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació d'Intervenció 
en Drogodependèncias 
d'Egara 

Servim: taller i centre d'activitats 
d'oci per persones amb problemes 
de drogues 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX ATRA Actua tots per tots 70      4.145,76 €  
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XXXXXXXXX Fundació Els Xiprers Projecte Socio-sanitari 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Amics 
de la Gent Gran 

L'acompanyament emocional com a 
integració social en centres 
residencials 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX ASPANIN 

PAS - Programa d'atenció i suport a 
famílies i tutors amb persones amb 
discapacitat intel·lectual al seu 
càrrec 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX El Rebost Solidari de 
Sabadell Cap nadó sense llet 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Caritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat 

Acollida i atenció a persones i 
famílies en situació de risc social. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació d'Entitats 
terrassenques per la 
inserció sociolaboral 

La trobada, el restaurant del temps. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundación Acción 
Bienestar y desarrollo 

Fuel Poverty Fuel: xarxa per 
l'eradicació de la pobresa 
energètica en col·lectius en situació 
de vulnerabilitat social. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Ordre Hospitalària de Sant 
Joan de Déu 

Escola amiga. Programa d'educació 
en valors per als infants i joves 
estudiants vers els col·lectius més 
vulnerables 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació per a la 
Rehabilitació del Malalt 
Mental 

Suport per l'autonomia personal i 
comunitària 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Federació d'Associacions 
de Veïns d'Habitatge 
Social de Catalunya 

Civisme. Net. Programa 
d'intervenció amb col·lectius en risc 
d'exclusió social als barris 
d'habitatge social de Catalunya 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Malalts Mentals 
de Catalunya 

Mon de la malaltia mental: 
assessorament a famílies i 
professionals 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Centre Cultural de 
Formació i Ocupació 
Professional Sant Martí 

"A tu lado".Programa social de 
lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació Asperger de 
Catalunya 

Transtorn e.autista treballem amb 
tu i per a tu. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació Catalana 
Síndrome X Fràgil 

Atenció a persones afectades per la 
síndrome X Fràgil i famílies. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Nostra 
Senyora dels Àngels Servei de Tutela de Gent Gran 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Ongd Nutrició Sense 
Fronteres BCN comparteix el menjar 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada del 
Maresme 

En Santi a la comunitat educativa i 
social de la Comarca del Maresme. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Humanitària  Dr. 
Trueta Servei de voluntariat terapèutic. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació Catalana Pro-
persones sordcegues Atenció a la sordceguesa 70      4.000,00 €  

XXXXXXXXX 
Associació per la 
Rehabilitació del Malalt 
Psiquic de l'Anoia 

Visc al matí (obertura del servei del 
club social als matins) 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Lar per 
Malats Mentals 

Servei tuteles Fundació Lar a la 
província de Barcelona 

70      4.145,76 €  
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XXXXXXXXX 
Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer del 
Vallès Occidental 

Dotant de recursos front 
l'alzheimer. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada 
Uszheimer per a Malalties 
Neurodegeneratives 

Grup de suport a famílies 
cuidadores d'Alzheimer 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Federació de Persones 
Sordes de Catalunya 

Servei d'Atenció Social a persones 
sordes 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Salut Mental Sabadell Club per a adolescents i joves amb 
transtorn mental 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació per a la Salut 
familiar i comunitària 
Ventijol 

Nou caliu: intervenció grupal amb 
famílies afectades per la nova 
pobresa 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació d’Atenció 
Infants i Joves 

Pis pont: ampliació, segon  pis de 
formació. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer de 
Barcelona 

Estimulació cognitiva en malalts 
d'alzheimer en fase lleu i moderada 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada La 
Roda, d'Accions Culturals 
i del Lleure 

Teatre social per a joves 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació Obrir-se al 
món Activitats de lleure per a famílies 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Cassià 
Just 

Programa Vellesa: per un 
envelliment actiu i saludable. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 

DELTA Col·lectiu de 
Professionals del 
Desenvolupament Infantil 
SCCL 

Projecte d'aula d'atenció especifica 
nens amb greu discapacitat. 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada 
Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes 

Activitats adreçades a l'atenció de 
necessitats socials de persones i 
famílies. Pisos d'acollida per 
malalts desplaçats a Barcelona. 

70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX Associació VIH-DA Servei d'Atenció Psicològica i 
Prevenció 70      4.145,76 €  

XXXXXXXXX 
Associació Promotora de 
Serveis Especials i 
Atencions Terèpeutiques 

Volem participar ! 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Pares de 
Nens Sords de Catalunya-
L'Esplai 

Comunicar dins la família, Servei 
d'acollida de famílies amb infants 
sords. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Associació Grup Igia 

Formación de formadores: Las 
familias inmigrantes con hijos 
adolescentes frente a los consumos 
de alcohol y otras drogas. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Obra 
Mercedària 

Servei d'atenció i acollida a ex-
reclosos. 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Llars 
Compartides 

Llars compartides. Una solució 
d'habitatge per a la gent gran. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Mambré 

Serveis d'inserció laboral per a les 
persones sense sostre 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 

Federació 
d'Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, 
Dones i Família 

Centres Intergeneracionals. 69      2.430,28 €  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

124/253 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXX 
Associació  d'Atenció a 
Pobres i Marginats Eulàlia 
Garriga-Caritas Sabadell 

Acolida a les persones sense sostre 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Associació de Serveis 
Juvenils La Mina Radio La Mina 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 
El Turó. Salut Mental. 
Associació de Familiars i 
Amics 

SAF Servei d'atenció a les famílies 
especialitzat en salut mental 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Ana 
Ribot Duran Al teu costat 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 
Associació grup integrador 
de minusvàlids de Mataró i 
Maresme 

Promoure l'autonomia personal 
amb serveis terapèutics. 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Seminari De Vic-Bisbat De 
Vic Menú Low Cost 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Associació Contra 
l'anorèxia i la bulímia 

La prevenció i la detecció precoç 
dels transtorns de la conducta 
alimentària des dels serveis socials 
de Barcelona. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 
Federació Catalana pro 
Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual 

Unitat de Suport - Envelliment Actiu 69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de 
Catalunya 

Família present. Programa 
d'intervenció familiar en l'àmbit de 
la salut mental 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Congrés 
Català de Salut Mental 

Efectes de la crisi econòmica sobre 
la dignitat, autonomia i salut de les 
persones i comunitats. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX Associació de la Paràlisi 
Cerebral 

Punt d'informació per proporcionar 
assessorament, formació, ajudes 
tècniques i tecnologia per tal 
d'incrementar la seva participació 
en la societat. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX L'Estoc, SCCL 
Millora de l'ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

69      2.430,28 €  

XXXXXXXXX TARPUNA SCCL Dinamització social de l'Hort Social 
de Can Carolina. 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Amics del Moviment Quart 
Món Catalunya 

Acompanyament contra l'exclusió 
de les famílies galaicoportugueses 
a Barcelona 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Creación Positiva Atenció psicosocial a dones i 
homes que viuen amb VIH. 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Associació de 
Cardiopaties Congènites 

Atenció Psicosocial a persones 
afectades per cardiopaties i les 
seves famílies. 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Xarxa Comunitària de 
Sant Antoni 

Accions comunitàries per a la 
inclusió social 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Agrupación vecinos de la 
barriada del Xop Top teen 68      1.948,09 €  

XXXXXXXXX Bona Voluntat en Acció Inserció sociolaboral al Poble Sec 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX 

Fundació Privada 
d'Inserció 
Desenvolupament 
Acompanyament 

Servei d'orientació familiar Ponts 68      2.395,06 €  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

125/253 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXX Integració Social de 
Menors-ISOM- SCCL 

Centre obert d'intervenció amb les 
famílies 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX AFEV Acompanya un infant 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Asociación de Intervención 
Comunitaria en Drogas El cafè dels dimarts 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Federació Catalana de 
Voluntariat Social Gransactius 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Ampa Arboç 
Grups de recolzament familiar: 
espais de suport a pares i mares 
d'infants pluridiscapacitats. 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Fotoperiodisme autònom 
BCN 2004 

DocuDentro. Taller de producció 
audiovisual amb interns del Centre 
Penitenciari de Catalunya. 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Fundació per la Lluita 
Contra l'Esclerosi Múltiple 

Servei d'atenció psicosocial integral 
per a persones amb esclerosi 
múltiple. 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Concepció Juvanteny 

Projecte integral de suport a la 
majoria d'edat 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Federació Catalana de 
Families Monoparentals Ajuts bàsics. 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Federació d'Ateneus de 
Catalunya 

Tots hi tenim lloc 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX 
Associació Rural d'Atenció 
a les Demències i 
l'Alzheimer 

Programa d'atenció integral a les 
demències. 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX 
Associació Espanyola 
Síndrome de Cornelia de 
Lange 

Programa d'atenció familiar per a 
pares i germans de nens i nenes 
amb la síndrome de Cornelia de 
Lange 

68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Associació per la Vida 
Independent 

Viu a casa amb suport, autonomia i 
seguretat 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Associació de Sords de 
Sabadell 

Exercici físic adaptat a les persones 
grans amb sordesa 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Integrament 

Millora la teva formació professional 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Fundació La Vinya, 
d'Acció Social Centre obert i d'esplai Bocins 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX 
Associació Centre d'Esplai 
Infantil i Juvenil Eixida 
Camps Blancs 

Espai familiar "La catifa". 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX 
La Tutela,Fundació 
Privada Catalana Tutelar 
de Discapacitats Psíquics 

Servei d'orientació a famílies i 
pretutela 68      2.395,06 €  

XXXXXXXXX Acció Social Montalegre Atenció primària i domiciliària a 
famílies en risc d'exclusió social. 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Fundació Projecte i Vida Servei d'Atenció a les Famílies 
(SAF) 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Fundació Pro Vida de 
Catalunya 

Assistència i ajut a dones gestants 
i/o mares amb nadons en situació o 
risc d'exclusió social 

67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX 
Associació Catalana de 
Familiars i Malalts 
d'Esquizofrènia 

Programa d'acompanyament social, 
familiar per a persones afectades 
d'esquizofrènia i els seus familiars 
(PAF) 

67      1.195,01 €  
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XXXXXXXXX 
Coordinadora Nacional de 
Jubilats i Pensionistes de 
Catalunya 

OIC, òrgan d'informació i 
comunicació de la Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes de Catalunya 

67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Forn de Teatre pa'Tothom Teatre d'intervenció social amb 
jovent dins de l'àmbit escolar. 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Coordinadora d'Entitats 
del Poble Sec Poble-Sec per a tothom 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Associació Casal Infantil 
La Mina 

Casal d'estiu 2014 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Actuavallès bugaderia solidària d'Actuavallès 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX 
Iniciatives Sòcioculturals - 
Centre d'Esplai 
Guadalhorce 

Espai diari socioeducatiu per a 
infants i joves en exclusió social 

67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Associació Prohabitatge Comunitats residencials 
capacitadores 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Fundació Acollida i 
Esperança Pis d'acollida Ítaca. 67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Associació de Fibromiàlgia 
del Baix Llobregat 

Tallers psicobiosocials i de 
creixement personal. 67        925,00 €  

XXXXXXXXX Associació Centre d'Esplai 
Xixell 

Activitats socioeducatives de 
vacances d'estiu per a infants i 
adolescents (3 a 17 anys) en risc 
d'exclusió social de l'esplai xixell. 

67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Grup Recreatiu, Educatiu, 
Social, Cultural i Alternatiu 

Atenció específica tant per a infants 
i joves com per a les seves famílies, 
tot vinculant-los a espais que 
promoguin la importància de la 
educació, el coneixement i els estils 
de vida saludables. 

67      1.195,01 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Pro 
Vellesa Autònoma 

Mesures de prevenció vers la gent 
gran incapacitada. 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Goel Esplai Meif-boset. 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX 
Associació Espanyola de 
les Mucopolisacaridosis i 
síndromes relacionats 

Promoció a l'autonomia personal 
dels afectats de MPS i síndromes 
relacionades- Polissa de Serveis 
MPS 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Associació Benestar i 
Desenvolupament 

Programa Preinfant - Programa 
dirigit a millorar les experiències 
prenatals, natals i inicials de les 
famílies d'alt risc. 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Quatre 
Vents - Fundació Privada 

Servei d'atenció d'infants i família 
Quatre Vents 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Recursos Educatius per la 
Infància en Risc SIM (Servei Integral al Menor) 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Fundació Social del Raval El racó de la infància, adolescència 
i joventut. 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Associació per la 
Integració del Deficient 

Ateanció urgent al col·lectiu 
discapacitat en situació de 
desampar. 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Federació Catalana de 
Vela Infants i veles 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Fundació Joan Costa 
Roma 

Un hort terapèutic a l'escola: 
l'educació en valors i la inclusió 
social de les persones que pateixen 
un trastorn mental greu. 

66      1.177,17 €  
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XXXXXXXXX 
Federación de Entidades 
Latinoamericanas de 
Catalunya 

Programa per a la inclusió social i 
laboral de col·lectius en risc 
d'exclusió social. 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Escó Projecte d'acollida social a 
persones en risc d'exclusió social. 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Iglesia Evangélica el Buen 
Pastor del Vallès 

Obra Social pel repartiment 
d'aliments. 66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX L'Olivera, SCCL 

Vinyes i vins socials. La inserció 
socio-laboral a través de la 
viticultura a la masia de Can Calopa 
al parc de Collserola 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Associació Catalana per la 
infància maltractada 

Drets en acció: infants i 
adolescents, ciutadans de primera 

66      1.177,17 €  

XXXXXXXXX Associació Can Ensenya 
Servei d'atenció diària Can 
Ensenya per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada 
Asproseat, Empresa i 
Treball 

OLISSES: Sostenibilitat, reciclatge, 
sensibilització social i 
mediambiental.. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH 

Info VIHtal: punt d'informació, 
atenció i acompanyament per a 
persones immigrants amb VIH o en 
risc d'adquirir-lo. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Banc de 
Recursos 

Pont Solidari: Reutilització de 
recursos per entitats del 3r. Sector 
social de Catalunya. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Atendis Sortim i barregem-nos: Oci i lleure 
inclusiu. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Grup Caliu-
Iniciataives pel Lleure 

Dones, i diferents. Drets i lleure 
inclusiu des d'una perspectiva de 
gènere. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Ayuda a la Infancia sin 
Recursos 

AISBAND. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Club Esportivo 
Minusválidos San Rafael Integrant capacitats. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada para la 
Promoción de Deportistas 
Adaptados 

Activitats de lleure per a persones 
amb discapacitat. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Sique! 

Suport a persones amb discapacitat 
intel·lectual sense llar/amb risc 
social dins la xarxa d'habitatge 
social. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Coordinadora Contra la 
Marginación de Cornellà 

Programa d'atenció a persones 
preses 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació Espanyola 
contra el Càncer (ajec). 
Junta de Barcelona 

Ajuda social al malalt oncològic i a 
la seva família 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Cedre per a la 
Promoció Social 

Recurs socio educatiu La Caseta 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació TEA 
(Asperger) Vallès 
Occidental 

Atenció psico-social a nens i joves 
amb transtorn de l'espectre autista 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Catalana de la 
Síndrome de RETT 

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

65      1.159,33 €  
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XXXXXXXXX 

Fundació Infantil Ronald 
McDonald. Seu: Casa 
Ronald McDonald de 
Barcelona 

Una llar fóra de la llar. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació Estel. Oci i 
Lleure pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual 

Projecte social 2014 de l'Associació 
L'Estel. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Acompanya-Ca N'Eva 

Acompanyament integral als 
processos de dol per a pares que 
han perdut un fill. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Cipo, SCCL Artesania per la Inclusió. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Federación Española de 
Enfermedades Raras. 
Delegació de Catalunya 

GAM's per el suport d'afectats, llurs 
famílies i cuidadors 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Champagnat Centre Obert Rialles 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Voluntaris i 
Amics de l'Hospital Sant 
Jaume de Calella 

L'Encenall 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació de trasplantats 
cardiacs Cors Nous 

Servei de suport i atenció a les 
persones trasplantades de cor o en 
procés de rebre un trasplantament- 
Tenim un cor, et volem ajudar 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Confederació 
d'Associacions Veïnals de 
Catalunya 

Activació de la gent gran 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Ludàlia Oci i cultura per a joves amb 
discapacitat intel·lectual 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Gandhi Activitat de musicoteràpia 65      1.159,33 €  
XXXXXXXXX Associació In via Projecte Endavant 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació de Sordcecs 
de Catalunya 

Servei d'atenció individualitzada 
persones sordcegues del 
Barcelonès 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
RATIO, Associació de 
Lleure pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual 

Ratio: generant oportunitats 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Prevenció i Informació del 
Càncer Molins El fil de la vida 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada pel 
Suport Social Solidari 

Xarxa de Centres Oberts de la 
Comarca d'Osona. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Centre d'Atenció a la 
Primera Infància del Vallès 
Oriental, SCCL 

Programes d'ajuda a infants amb 
transtorn de l'espectre autista i les 
seves famílies i cuidadors dins del 
programa Agira. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Grup de Serveis 
d'Iniciativa Social, SCCL 

Relaxació i ioga per sentir-se millor. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Lligam per a la 
Inserció Social de dones 

Servei d'acollida i d'atenció 
residencial per a dones en situació 
d'exclusió social o en greu risc 
d'arribar-hi. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer del 
Maresme 

Grups d'ajuda mútua per a familiars 
de malalts d'alzheimer del 
maresme. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Excursionista 
Altiplà Caminant cap el futur 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Ateneu 
Sant Roc Infància i joves en risc social 65      1.159,33 €  
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XXXXXXXXX 
Associació de Veïns pel 
Benestar Ciutadà del 
Districte I i IX 

Programa de millora del bagatge 
competencial de persones sota 
mesura judicial i de sensibilització 
del teixit empresarial. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Educativa 
Integral del Raval Centre socioeducatiu aula oberta. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Xarxa Ambiental SCCL 

Programa formatiu específic 
destinat a persones amb 
discapacitat, en les entitats 
col·laboradores 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Pares de 
Discapacitats Psiquics del 
Poble Sec 

Som autònoms 65        800,00 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada Centre 
d'Higiene Mental Les 
Corts 

Programa de suport a la vida 
independent de persones amb 
transtorn mental 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació Centre 
d'Higiene Mental Les 
Corts 

Espai jove: un espai per a la salut 
mental 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Federació d'Entitats 
d'Atenció a la Infància i a  
l'Adolescència 

Petites ajudes per a grans 
oportunitats 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Nara Iniciatives Socials i 
Serveis Educatius 

Projecte socioeducatiu per 
adolescents i joves: Espai Jove 
l'Engranatge 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Planeta 
Imaginario 

Tractament intensiu dels transtorns 
de l'espectre autista (TEA) 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Barceloní Stich 
Hc 

Accions socioeducatives adreçades 
a infants i adolescents en risc 
d'exclusió, hockey per a tots 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 

Associació Catalana de 
Traumàtics 
Cranioencefàlics i Dany 
cerebral de Catalunya 

Activitat social per la millora de 
l'autonomia de persones de dany 
cerebral sobrevingut 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Llar d'Avis de la 
UEBE 

Gent Gran, gent viva: projecte per a 
l'envelliment actiu i la participació 
social. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Esportiva BCN 
Discapacitats Psiquiques 

Promoció esportiva per a persones 
amb discapacitats psíquiques. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Pallapupas Teatre i salut mental: trencant 
estigmes 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Suport Castellar Pis supervisat per a persones amb 
malaltia mental 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Jubert 
Figueras 

Acompanyament per a famílies 
cuidadores desplaçades sense 
recursos 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Pia Autònoma 
Agrupació Cultural i Social Tallers "Aprendre i conviure" 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Temps i 
Compromís Atenció social individual i familiar 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Habitat 
Solidari de Calella Pisos d'inclusió social a Calella 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Mas 
Albornà 

ILUCAN. Projecte d'activitats i 
dinàmiques assistides amb gossos 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

65      1.159,33 €  
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XXXXXXXXX Fundació Privada Nou 
Camí Psicotelèfon 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació els Amics de la 
Plaça Santa Madrona 

Suport i col·laboració amb el 
programa baixem al carrer. 65      1.000,00 €  

XXXXXXXXX Associació Artescena 
Social 

Taller de teatre i circ social Ekilibris 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Els Tres 
Turons 

Programa de suport a la vida 
independent de persones amb 
trastorn mental. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Fundació Privada Artesà 
per la Integració Socio-
Laboral 

Grups socioeducatius d'atenció 
familiar. 65      1.000,00 €  

XXXXXXXXX Cooperativa Estel, SCCL Naltres 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Club Esportiu Fem Esport 
Mataró 

Fem l'esport accessible a tothom: 
activitats esportives per a persones 
amb discapacitats. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Gentis Implantació a Barcelona de l'espai 
d'atenció familiar  -Ed'AF- 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Juvenil Centro 
Amigos Centre Obert Centro Amigos 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Foment Martinenc 
Petits Somriures fa tractaments a 
nens de dentistes, òptics i 
ortopèdics. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Tac 
Osona 

Eina per la capacitació i millora de 
l'ocupabilitat 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundació Esportiva 
d'Arenys de Mar Mou-te per la Igualtat 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Sant Pere Claver - 
Fundació Serveis Socials Acompanyant jurídic 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Punt de 
Referència 

Coordinadora mentoria per a la 
inclusió 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació Educativa Lexia Projecte CIATE 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associacio de Paraplegics 
i Grans Minusvalids de 
Catalunya 

APVA-Atenció personal i vida 
autònoma 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Club Esportiu Pingüí Som-hi! L'esport com a motor 
d'oportunitats. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Fundación ABB Nens en moviment: programa 
obesitat infantil 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Llar Del Pensionista Lillet. 
De la Pobla de Lillet 

La participació de la gent gran com 
a teràpia comunicativa 65        800,00 €  

XXXXXXXXX Associació l'Espiga del 
Penedès 

Adequació d'espais educatius a 
l'escola d'EE Delta-L'Espiga 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació De Voluntaris 
De Súria Infant súria. 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Coordinadora d'Entitats 
Pro Persones amb 
Discapacitat Les Corts 

Atenció terapèutica de qualitat 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries 

Fisioteràpia afectats de malalties 
minoritàries. 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX 
Associació de pares 
d'alumnes del Centre 
Esclat 

Aprofundim en l'atenció dels nens i 
nenes afectats de traumatisme 
cranioencefàlic 

65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX DELTA Gent Activa Comunicació i gent gran 65      1.159,33 €  

XXXXXXXXX Associació De mano en 
mano 

Projecte esportiu: Handbol per a 
tothom (DISCAP PSÍQUICS) 

65      1.159,33 €  
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XXXXXXXXXX Escoltes Catalans Pla de qualitat d'Escoltes Catalans 
2014 97 6.924,24 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de Casals i 
Grups de Joves de 
Catalunya 

Suport, assessorament i xarxa de la 
joventut associada dels Casals 
2014 

96 6.852,86 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Plataforma Educativa 

MOEBIUS, servei d'inserció laboral 
per a joves amb risc d'exclusió 
social a Barcelona 

93 6.638,70 € 

XXXXXXXXXX 
Asociación Asistencial 
PAYPE (Programas de 
Apoyo al Peru) 

Participación juvenil para promover 
la igualdad de oportunidades en la 
población con riesgo social en 
Barcelona 

92 6.567,32 € 

XXXXXXXXXX Associació Joves per la 
Igualtat i la Solidaritat 

"En trànsit" Programa de 
sensibilització del procés migratori 
adolescent. 

92 6.567,32 € 

XXXXXXXXXX Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia 

Activat 2.0. Eines per a la inclusió i 
l'ocupació juvenil 

91 6.495,94 € 

XXXXXXXXXX 
Plataforma Unitària 
Contra les Violències de 
Gènere 

Trenquem el silenci 91 6.495,94 € 

XXXXXXXXXX Esplais Catalans Consolidant el projecte dels esplais 91 6.495,94 € 

XXXXXXXXXX 

Adoratrices esclavas 
stmo sacramento y 
caridad prov.españa 
comunidad de Sants 

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

91 6.495,94 € 

XXXXXXXXXX Coordinadora d'Associats 
per la Llengua Catalana 

Projecte Xerrem 90 6.424,55 € 

XXXXXXXXXX Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya Creixem jugant 90 6.424,55 € 

XXXXXXXXXX Centre d'Estudis de 
l'Esplai 

Cuinant oportunitats. Processos 
d'acompanyament integral per a 
joves en situació de risc social 

89 6.353,17 € 

XXXXXXXXXX Esplai Bitxus Ajuda'ns a combatre els conflictes 
de menors! 89 725,00 € 

XXXXXXXXXX Fundación Acción Contra 
el Hambre 

Promoció de l'esperit emprenedor 
en persones joves en el municipi de 
Sant Boi de Llobregat 

87 6.210,40 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Saó - Prat 
(Suport-Aprenentatge-
Orientació) 

Centre Socioeducatiu Diürn: SAÓ-
INSERCIÓ (Servei de Suport a 
l'atenció primària i especialitzada) 
Registrat com a Servei de suport a 
l'atenció primària i especialitzada 
SAÓ-Inserció amb número S07132 

87 6.210,40 € 

XXXXXXXXXX Fundació Escolta Josep 
Carol Casc Jove 2014 87 6.210,40 € 

XXXXXXXXXX 
ARA - Associació de 
serveis i formació 
socioeducativa 

ARA Activa't. Servei d'inserció 
sociolaboral 

87 6.210,40 € 

XXXXXXXXXX Associació per a Joves 
Teb 

Dinàmiques participatives vers els 
drets humans 2014 

87 6.210,40 € 

XXXXXXXXXX Associació La Rotllana 
ACT-JOVE Projecte per l'inclusió i 
promoció dels adolescents i joves a 
la ciutat de Badalona 

86 6.139,02 € 
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XXXXXXXXXX 
Assoc. Plataforma per la 
Llengua  -  Col·lectiu 
l'Esbarzer 

El català com a eina d'inclusió 
social 86 6.139,02 € 

XXXXXXXXXX Atlàntida Professionals 
per la Interculturalitat Projecte Interprofessions 86 6.000,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Exil 

Programa de suport a la 
marentalitat per a dones víctimes 
de violència de gènere i els seus 
fills/es. 

85 6.067,63 € 

XXXXXXXXXX Tamaia viure sense 
violència , SCCL 

Prevenció de la violència al llarg del 
Cicle Vital de les Dones, 2014. 85 6.067,63 € 

XXXXXXXXXX Dones en Xarxa Dones en xarxa, dones ciutadanes 85 6.067,63 € 

XXXXXXXXXX 

Associació Promotora 
Centre de Cultura de 
Dones Francesca 
Bonnemaison 

La Bonne. Xarxa de participació i 
apoderament per dones. 84 5.024,41 € 

XXXXXXXXXX Homes Igualitaris-AHIGE 
Catalunya 

Xarxa jove d'igualtat i prevenció de 
la violència masclista 83 4.964,60 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Observatori 
del Tercer Sector i de la 
Societat Civil 

Promoció i enfortiment d'entitats 
marroquines a la província de 
Barcelona. 

83 4.964,60 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Catalana Comtal 

Àrea Laboral de la Fundació 
Comptal 83 4.964,60 € 

XXXXXXXXXX 

Associació de 
Planificació Familar de 
Catalunya i Balears. 
Centre Jove  
d'Anticoncepció i 
Sexualitat 

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 

83 4.964,60 € 

XXXXXXXXXX Associació CoeducAcció 
Igualtat + Educació + Joventut + 
Salut: transversalitat i treball en 
xarxa, innovant per la coeducació. 

83 4.964,60 € 

XXXXXXXXXX Associació Juvenil de la 
Ràdio a Horta-Guinardó 

Boca Ràdio, fem créixer la ràdio 
juvenil i associativa de Barcelona 83 2.500,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Migra-
Studium 

Espai d'acollida socio-lingüística i 
de formació laboral 

82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada Servei 
Solidari per la Inclusió 
Social 

Projecte Implicació 82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX Grups Associats pel 
Treball Sociocultural 

Sant Cosme conviu, 
desenvolupament cultural i 
comunitari al barri de Sant Cosme 

82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX 

Hèlia Associació de 
Suport de les Dones que 
Pateixen Violència de 
Gènere 

Intervenció amb Dones pel seu 
Empoderament i Acció (IDEA) 82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX 

Fundació "Ciutat i Valors" 
Fundació Privada de 
Serveis i Iniciatives 
Socials de la Ciutat de 
Bcn 

Tallers Gaudí, projecte d'inclusió 
social, laboral i de creació 
d'ocupació 

82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX Dones amb Empenta Projecte 2014: La salut de les 
dones: Diversitats i realitats. 

82 4.904,79 € 

XXXXXXXXXX Associació Asteroide B-
612 

Manteniment de l'Empresa 
d'Inserció Laboral EINA 82 4.904,79 € 
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XXXXXXXXXX CAE. Formació i Serveis 
Sòcio-Culturals 

La Kampana suma! Participació de 
joves en risc en activitats 
associatives 

82 4.495,68 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana de 
Professionals de les 
Polítiques de Joventut 

Bones pràctiques en l'àmbit de la 
joventut 82 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Centre Obert 
Joan Salvador Gavina Monitors pel futur 2014 82 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX 
El Safareig, Grup de 
Dones Feministes de 
Cerdanyola 

Detecció, atenció i recuperació de 
les violències masclistes vers les 
dones i els seus fills i filles 

81 4.844,97 € 

XXXXXXXXXX Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou 

Formació i acompanyament a 
dones migrades 

81 3.325,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Pere 
Tarrés 

Millora de l'ocupabilitat de joves en 
risc 80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Claperós Apostem per tu 80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX 
Fundació Catalunya-
Amèrica-Sant Jeroni de 
la Murtra 

Residència d'estudiants per la Pau 80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX 
Cooperativa Promotora 
de Mitjans Audiovisuals 
(DRAC MÀGIC) 

Programa itinerant de la XXII 
Mostra Internacional de Films de 
Dones 

80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX Associació Noves Vies Acollida a nouvinguts 80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX Asociación Músicos por 
la Paz y la Integración Veus i música per a la integració 80 4.785,16 € 

XXXXXXXXXX Associació de Dones 
Magribines "El Farah" Tallers d'intercanvi cultural 80 923,85 € 

XXXXXXXXXX Espai d'Inclusió i 
Formació Casc Antic 

Acollida i eines de socialització per 
una ciutadania activa 79 4.021,63 € 

XXXXXXXXXX Associació ACORD 
Servei per a la diversitat sexual en 
el marc dels municipis de l'àrea de 
la província de Barcelona 

79 4.021,63 € 

XXXXXXXXXX Centre d'Acolliment per a 
Estrangers 

Centre d'acolliment per estrangers 79 2.050,00 € 

XXXXXXXXXX Cíclica Associació Mira-sol, fem ambient! 78 3.970,72 € 

XXXXXXXXXX Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat 

Servei d'atenció integral a dones 
víctimes de persecucions per motiu 
de gènere i/o greus vulneracions de 
drets humans 

78 3.970,72 € 

XXXXXXXXXX 

Associació per a la 
Promoció de la Dona 
Treballadora Pare 
Butinyà 

Casa d'acollida per a dones en 
situació de risc social "Avidi" 78 3.970,72 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Juvenil 
d'Airsoft Escamot de la 
Mort 

Cabrera de Mar activa! 78 435,00 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Conexus. 
Atenció, formació i 
investigació psicosocial 

Programa d'atenció integral contra 
la violència de gènere 77 3.919,81 € 

XXXXXXXXXX 
Federació de Dones de 
Catalunya per a la 
Igualtat 

Programa del Servei d'Atenció i 
Assessorament Psicològic i Jurídic 
(adreçat a dones) 

77 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX Moviment per la Pau 
MPDL 

Programa de prevenció, atenció i 
resposta integral a la violència 
masclista 

76 3.868,91 € 
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XXXXXXXXXX 
Associació per a l'Estudi i 
Promoció del Benestar 
Social 

Projecte Bitàcola: Un espai 
d'acollida 76 3.868,91 € 

XXXXXXXXXX Fundació Cecot 
Formació Directives 2014 76 3.868,91 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Candela per a 
la investigació i acció 
comunitària 

Sexualitat, amor i violència 2014 76 3.868,91 € 

XXXXXXXXXX Centre Euro Àrab de 
Catalunya Dones d'èxit 76 3.868,91 € 

XXXXXXXXXX Alternativas Europeas 
Barcelona 

Renovela: los derechos desde una 
perspectiva juvenil 76 3.868,91 € 

XXXXXXXXXX Asociación de vecinos 
Sector Rocafonda Totes plegades 76 3.500,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Catalana Akwaba 

Acollida i acompanyament a la 
inclusió sociolaboral 

75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX 

Federación de 
Asociaciones 
Americanas en 
Catalunya 

Ave Fénix 75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Ca la Dona Ca la Dona: un espai de relació 
política feminista 

75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Antonio Jiménez
Programa formatiu per a joves en 
risc d'exclusió social: PQPI 
d'auxiliar d'activitats forestals 

75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX SOS Racisme 
Catalunya 

Consolidació i millora del servei 
d'atenció i denúncia per a les 
víctimes de racisme i xenofòbia. 
Treballant per la construcció de la 
ciutadania i la igualtat 
d'oportunitats. 

75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX Asociació Sakura-Onna Prevenim i afrontem la violència 
sexual a través de la formació 

75 3.818,00 € 

XXXXXXXXXX Mujeres Palante 

Mujeres Palante fase VI. Apoyo 
para la inserción a Dones en 
proceso migratorio y a Dones en 
riesgo de exclusión social 

75 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX Red Europea de Mujeres 
Periodistas 

Espai virtual sobre la plataforma 
d'acció de Beijing, 20 anys després 75 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Casal Claret 
de Vic 

Escola de la Pau de Dones: Tallers 
i espais de creixement personal i 
col·lectiu. 

75 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX 
Associació Grup d'Amics 
Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals 

Curtmetratges sobre la gent gran 
LGTB 75 2.000,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Cívica Oreneta 
del Vallès Periodistes 74 3.077,28 € 

XXXXXXXXXX Associació Cultura Viva 
Santboiana 

Alfabetització de persones adultes i 
atenció al col·lectiu immigrant 

74 3.077,28 € 

XXXXXXXXXX 
Associació d'assistència 
a dones agredides 
sexualment de Catalunya 

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

74 3.077,28 € 

XXXXXXXXXX 
Eines per a l'Orientació i 
el Desenvolupament dels 
R.H. 

Projecte d'informació, orientació, 
acompanyament i formació social i 
laboral 

74 3.077,28 € 
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XXXXXXXXXX 
Federació de Centres 
Juvenils Don Bosco de 
Catalunya 

Educació en valors per a la 
integració social 74 3.077,28 € 

XXXXXXXXXX Federación por Colombia 
desde el Exterior 

Integra- eines de participació i 
comunicació 74 3.077,28 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de Dones 
Separades i Divorciades 
de Catalunya 

Ajuda integral contra la violència de 
gènere 73 3.035,70 € 

XXXXXXXXXX Associació Dones 
Juristes 

Projecte d'assistència jurídica a 
dones en situació de 
maltractaments, violència masclista 
o violència familiar 

73 3.035,70 € 

XXXXXXXXXX Drecera SCCL Dóna, aposta per tú! 73 3.035,70 € 

XXXXXXXXXX 
Associació 
Dinamitzadora de la 
Xarxa Feminista 

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

73 3.000,00 € 

XXXXXXXXXX Asoc Cultural La Quinta 
Pata 

Desde los estereotipos sexistas 
hacia los arquetipos femeninos 73 2.700,00 € 

XXXXXXXXXX Moviment Educatiu del 
Maresme Mou-te! 72 2.994,11 € 

XXXXXXXXXX Arenys.org Amb els teus ulls 72 2.994,11 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de 
Professionals Agents 
Igualtat de Catalunya 

Veus i paraules de les dones com a 
eina d'empoderament davant la 
violència de gènere 

72 2.994,11 € 

XXXXXXXXXX Centre d'Estudis Africans 
C.A.E. 

Dones d'origen pakistanès: visibles 
i amb drets 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX Ravalnet Teixim la diversitat 2014 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX 
Asociación de 
Alternativas, Motivación y 
Acompañamiento 

Voluntariat: un motor pel canvi 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX Associació Mares Món Projecte Inserim 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX 
Asociación 
Latinoamericana de 
Sabadell 

Ciudadanía a través de la 
convivencia 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Aroa Dona, coneix-te! Programa 
d'apoderament de la dona 71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX Entitats Catalanes 
d'Acció Social 

Visibilitzem les dones en l'àmbit 
professional de l'acció social 

71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX 
Centre d'anàlisis i 
programes sanitaris, 
CAPS 

Red-CAPS com a eina 
d'apoderament i visibilització de les 
dones professionals de la salut 

71 2.952,53 € 

XXXXXXXXXX Trastero de las Artes, 
Asociación Cultural 

Mucha mujer, 5a edició (projecte 
sociocultural que s'adreça a dones 
en procés d'inclusió social) 

71 2.500,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Secretariado 
Gitano 

Acompanyament social a famílies 
gitanes en situació d'exclusió i 
vulnerabilitat en l'accés als drets i 
deures de ciutadania 

70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX 
AT2 Acció Transversal 
per la Transformació 
Social 

Dona activa't i participa! 70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX 
Associació per a la 
mediació intercultural i 
social amb immigrants 

Inclusió social de joves 70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX Associació  de Dones 
Periodistes de Catalunya Tallers de periodisme crític i social 70 2.910,94 € 
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XXXXXXXXXX 

Secretariat diocesà de 
Pastoral Penitenciaria 
(Arzobispado de 
Barcelona) 

Projecte d'acompanyament socio-
jurídic al Centre Penitenciari de 
Joves i de Dones de Wad-Ras. 

70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Pimec Dones que sumen 70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX Club Escola Futbol 
Bonaire El futbol com educació i lleure 70 2.910,94 € 

XXXXXXXXXX Associació Tot Inici Tot Teatre L'H 69 1.981,42 € 
XXXXXXXXXX Associació Cúrcuma Enredant el gènere 69 1.981,42 € 

XXXXXXXXXX 

Associació de 
federacions i 
associacions 
d'empresàries del 
Mediterrani 

Dones joves creadores d'empresa 69 1.981,42 € 

XXXXXXXXXX Associació Sociocultural 
La Formiga 

Escola de llengua i ciutadania per a 
persones nouvingudes 

69 1.981,42 € 

XXXXXXXXXX Fundació Babel Punt de 
Trobada 

"Puentes" Atenció psicològica 
gratuïta per a persones 
nouvingudes 

68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX Raval En Acció. 
Associació 

Projecte Terral: una iniciativa de 
voluntarietat al servei de la dona. 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de Formació 
Permanent d'Adults 
CREIXENT 

Formació integració cultural i 
lingüística per a immigrants 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX Centre Social de Sants L'espai d'acollida 2014 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX Associació de famílies 
Lesbianes i Gais Famílies diverses: Famílies LGTB 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX 
Xarxa de Dones 
Emprenedores 
d'Esplugues 

In-FORMA-te'n amb la XDE 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX Diversitat i Ciutadania Jo decideixo, jo resolc 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX Federació d'Associacions 
Veïnals de Mataró 

Dialoguem, respectem, convivim: 
tenim molt a guanyar 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX 
Associació social 
Romanesa-Catalana 
ASOCROM 

Programa transversal per promoure 
la convivència, la interacció 68 1.952,70 € 

XXXXXXXXXX 
Federació de Dones per 
a la Igualtat del Baix 
Llobregat 

Enfortiment de l'actuació de les 
dones de les associacions del Baix 
Llobregat 

67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX Associació P11 Cultura 
en Acció(en constitució) 

Teatre participatiu antiracista 67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

Foment de la participació i 
promoció d'igualtat d'oportunitats 
entre els joves de la comunitat 
pakistanesa 

67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX Associació Salut i Família 
Xarxa d-hospitalitat i suport jurídic i 
psicosocial per a dones i famílies 
immigrants 

67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX 
Fundació Confavc - 
Estudis i Recursos 
Veïnals 

Dinamització de voluntaris per a la 
millora de la convivència als barris 67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX Associació de Veïns Font 
dels Capellans Font Cívica! 67 1.420,01 € 

XXXXXXXXXX Associació de Dones 
Pont de Rabentí 

Dones a l'escenari: Les veus de les 
dones 67 800,00 € 
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XXXXXXXXXX Associació Stop Sida 
Projecte de participació des de i per 
a persones LGTB immigrants de 
Stop Sida 

66 1.398,81 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Enllaç Projecte LESgrans, dones grans 
que estimen altres dones 66 1.398,81 € 

XXXXXXXXXX 

Associació Catalana per 
la integració 
d'homosexuals, bisexuals 
i transexuals immigrants 

Plataforma de serveis Immigrants 
LGTB 66 1.398,81 € 

XXXXXXXXXX Associació Cultural 
Tretze Sortint de dubtes en català 66 1.398,81 € 

XXXXXXXXXX Ateneo Arenyense Arenys, viu i conviu 66 1.075,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Esquerdes S.F. Acollim els nous catalans 66 950,00 € 

XXXXXXXXXX 
Centre de Recursos 
Alternatius i Pedagògics 
de Gràcia 

Programa pilot & Adona't: 
desenvolupament, competències, 
víctimes de gènere, mitjançant el 
lleure. 

65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX Sukhmani Indian 
Association Relació Àsia del Sud i Catalunya. 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX Associació Cultural 
Trentacinc 

Narratives d'autoritat femenina 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX Associació Cultural El 
Mirador Estimar-me-te se 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX 

Associació Cultural 
Educativa i Social 
Operativa de Dones 
Pakistaneses 

Falah dona 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX 

La Llum del Nord. 
Associació per la 
Ciutadania i la 
Cooperació entre Pobles 

Formar per insertar 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX Associació Cultural Casa 
Orlandai 

Model de compostatge comunitari a 
l'Espai Gardenyes 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX 
Asociación de 
Estudiantes Colombianos 
en Cataluña 

Llavors de convivència 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX 

Associació Odame 
(Operación de Detección 
y Acompañamiento de 
Mujeres Emprendedoras) 

Suport i Orientació 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX Associació Multicultural 
Sant Cugat 

Asesoramiento y información para 
la población inmigrada 65 1.377,62 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de Veïns del 
Barri de Guadalhorce de 
Terrassa 

Impuls per una ciutadania activa i 
compromesa 65 1.300,00 € 

XXXXXXXXXX 
Asociación de 
Colombianos Residentes 
en el Bages 

Proyecto Integra*Dos Arte y Cultura 65 980,00 € 

XXXXXXXXXX Assemblea de Joves de 
Casserres 

Programa intergeneracional de 
formació de dones 65 750,00 € 
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XXXXXXXXXX Fem Pedagogia 
GPS a un futur millor: Orientació per 
a una ocupació satisfactòria 
sostenible i socialment justa 

86 8.238,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada El 
Llindar Reconnecta't 85 26.512,00 € 

XXXXXXXXXX 

Fundació Privada Pere 
Closa per la formació i la 
promoció dels gitanos a 
Catalunya 

Siklavipen Savorença (Educació 
amb Tothom) 

85 16.000,00 € 

XXXXXXXXXX 

Associació per a l'estudi 
i tractament de les 
dificultats 
d'aprenentatge. 

Projecte escolar d'atenció a les 
dificultats de l'aprenentatge de la 
lectura, la clau de l'èxit 

80 7.723,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Joan XXIII Programa de segona oportunitat 
educativa 80 9.677,00 € 

XXXXXXXXXX 
Federació d'Entitats amb 
Projectes i Pisos 
Assistits 

Hat Trick! Apostem per l'èxit 
educatiu dels joves tutelats i 
extutelats 

78 7.902,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Ave 
Maria 

ROBOCAT 2014 La Volta a 
Catalunya amb Robots 

76 7.700,00 € 

XXXXXXXXXX Iniciatives de Solidaritat i 
Promoció 

BRAVAL. Èxit escolar al Raval de 
Barcelona 75 7.598,00 € 

XXXXXXXXXX Federació Catalana de 
l'Esplai Aprendre + Divertir-se 71 4.381,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació AMPANS Programa de suport a la inclusió 
educativa mitjançant TIC's i TAC's 70 4.319,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Club d'Esplai 
La Florida Programa d'Èxit Escolar 69 2.562,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Juvenil 
Esquitx 

Projecte Inserjove "oportunitats pels 
joves" 69 2.562,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Anadromes Anadromes: Objectiu formació per a 
la millora de l'ocupabilitat 68 2.525,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Educativa 
Itscool SOS Atac al sistema 68 2.525,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Mans 
a les Mans 

Abans de decidir has de provar 68 2.525,00 € 

XXXXXXXXXX Fundación TRAB.OR - 
Centre Diari Sant Josep 

Programa educatiu i pre-laboral per 
a joves de 16 a 18 anys. 68 2.525,00 € 

XXXXXXXXXX 
Apa Col.legi Públic Les 
Moreres de Santa Fe del 
Penedès 

Millora de l'èxit escolar en l'àmbit 
rural 67 1.520,00 € 

XXXXXXXXXX 

Associació de Pares i 
Mares d'Alumnes del 
Col·legi Públic 
Germanes Bertomeu 

Projecte 4 cordes. Un treball des de 
l'equitat per l'excel·lència educativa. 67 1.520,00 € 

XXXXXXXXXX Associació intercultural 
Llatins per Catalunya AMPA teixint cultures 67 1.520,00 € 

XXXXXXXXXX AUXILIA Aprenent junts, arribarem 67 1.520,00 € 

XXXXXXXXXX 

Comunidad Teresiana 
de San Cosme 
Compañia de Santa 
Teresa de Jesús 

Fem empresa: una experiència d'èxit 
educatiu 66 1.498,00 € 
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXXX Fundació Exit 
www.yobexit.org marca personal i 
presència on line per augmenar 
l'ocupabilitat desl joves 

66 1.498,00 € 

XXXXXXXXXX 
Ampa Arquitecte Gaudí 
de Sant Feliu de 
Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Ampa de l'Escola 
Salvador Espriu de Sant 
Feliu de Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Ampa del CEIP Miquel 
Martí i Pol de Sant Feliu 
de Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Ampa del CEIP Nadal 
de Sant Feliu de 
Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Apa Col.legi N. Jose 
Montmany de Sant Feliu 
de Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col.legi Pau 
Vila, de Sant Feliu de 
Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 

65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX Associació Centre Diari 
Can Palet 

No han posat el títol del projecte 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Associació de Pares del 
Col.legi P Falguera de 
Sant Feliu de Llobregat 

Activitats de suport al projecte 
educatiu 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX Associació de Persones 
Participants Àgora Èxit educatiu per a tothom 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 

Associació Pares 
d'Alumnes del Col.legi 
Públic l'Era de Dalt de 
Tona 

Suport educatiu a les activitats 
curriculars de l'Escola l'Era de Dalt 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Associació per la 
Joventut i Projectes per 
la Infància 

Avança. Projecte de segones 
oportunitats educatives 65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Engrunes 

Aprendre i emprendre Manteniment 
de Mobiliari Urbà per joves amb risc 
d'exclusió 

65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX Fundación AMIBA Formació per a persones en atur i/o 
risc d'exclusió 

65 1.475,00 € 

XXXXXXXXXX 
Secretariat d'Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta 

Espai de deures 65 1.475,00 € 

 
Segon.-  Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració: 
 
Àmbit de Benestar Social  
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Clariana Entre veïns-veïnes Catalunya 64 

XXXXXXXXXX Associació Recollim Coaching: un nou camí cap a la inserció 
sociolaboral 

63 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX 
TransFormas, Artes 
Escèniques i 
Transformació 

Webdoc als parcs. 63 

XXXXXXXXXX 
Centre d'Intervenció 
Psicològica, Anàlisi i 
Integració Social 

Atenció psicosocial a famílies en situació de 
vulnerabilitat o en perill d'exclusió social 63 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Aplicació Agermanaments ciutadans virtuals. 63 

XXXXXXXXXX Gent Solidària 
Ajuda a persones, famílies, infants en risc de 
desnutrició. Acompanyament d'ancians i persones 
dependents en situació de soledat 

62 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Tutelar AMPARA 

Qualitat de vida, qualitat i "bellesa". 62 

XXXXXXXXXX Grup Associat pels 
Serveis de Salut 

IRC&ENFOCS Tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC's) aplicades a la salut. 61 

XXXXXXXXXX Club d'Avis Les Saleses Promoció de l'autonomia, l'envelliment actiu i la 
qualitat de vida en les persones grans dependents. 61 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Santa 
Eulàlia 

Gestímil: Programa d'estimulació integral per a gent 
gran. 

61 

XXXXXXXXXX Lluïsos de Gràcia Associar-se és bàsic 61 

XXXXXXXXXX 
Associació Pro Estat del 
Benestar Social de 
Terrassa 

Servei prelaboral per a persones amb transtorn 
mental sever a terrassa. 

61 

XXXXXXXXXX Associació per a  la 
Inserció Social i Laboral 

Pis d'Autonomia per a joves 61 

XXXXXXXXXX Xamfra- Sant Miquel, 
Fundació Privada 

T-10, Servei de promoció de la persona a partir del 
lleure, cultura i esport. 61 

XXXXXXXXXX 
Associació gent gran, 
associació d'ajuda a la 
vellesa 

Suport integral als grans i les seves famílies. 60 

XXXXXXXXXX Associació Clúster 
Crèixer 

Créixer en competències per a la inclusió social i 
laboral, des del treball en xarxa d'entitats socials. 60 

XXXXXXXXXX Fundació Soñar 
Despierto 

Atenció socioeducativa de reforç escolar per la 
infància en risc d'exclusió. 59 

XXXXXXXXXX Associació Ajudam-
Predegent  Pensem 59 

XXXXXXXXXX 
Associació Com_Unica't. 
Serveis Terapèutics i 
Centre de Formació 

Jove Re-inventa't. 59 

XXXXXXXXXX 
Associació d'Oci Inclusiu 
del Garraf "Vilanova 
Actua" 

Accions per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat a través de l'oci 

58 

XXXXXXXXXX Fundación Hermano 
Tomás Canet 

No han posat el nom del projecte 57 

XXXXXXXXXX Associació EDAI 
Persona i Entorn Social 

Programa d'intervenció psicosocial naturalista en 
infants en risc d'exclusió social: escola i entorn 
familiar 

57 

XXXXXXXXXX Associació Pro 
Disminuits Santa Oliva Programa de suport familiar 57 

XXXXXXXXXX 
Residència 3a. Edat 
Sant Jaume. Fundació 
Privada 

Pla estratègic per millorar l'atenció dels usuaris 
afectats d'una demència. 

57 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Can 
Codina 

Junts podem canviar els estereotips i prejudicis de 
la dependència. 

55 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX 
Associació Alè. 
Capacitat de Sostenir un 
Esforç 

Cafè Caliu. 55 

XXXXXXXXXX Omplimlapica Per a tu també 54 

XXXXXXXXXX Centro de Rehabilitación 
de Marginados 

Casa teva: programa de treball cap a l'autonomia 54 

XXXXXXXXXX 
Coop. De Treball 
Calandra Societat Coop. 
Catalana Limitada 

Consolidació de llocs de Treball; ampliació de la 
flota de transport. 54 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Infància i Família 

Acolliment familiar: tu pots canviar la vida d'un 
infant. 54 

XXXXXXXXXX Associació Gabella Centre Obert Compartir 53 

XXXXXXXXXX Associació Impliquem-
nos Ajudem-nos: suport psicosocial i escolar a la família. 52 

XXXXXXXXXX Institució Benèfica 
Assistencial Manresana 

ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA 
IMPLANTACIÓ DEL MODEL ACP 51 

XXXXXXXXXX Associació Moviment 
d'Esplai del Vallès 

Cap infant sense vacances. 51 

XXXXXXXXXX Associació Esportiva 
Can Deu Activitats joves nord. 51 

XXXXXXXXXX 
Associació de 
Trasplantats Hepàtics de 
Catalunya 

Atenció integral a persones trasplantades (o en 
procés) i famílies. 49 

XXXXXXXXXX 
Federació Catalana 
d'Esports per a 
Disminuïts Psíquics 

Activitats de lleure del cap de setmana i el campus 
d'estiu. 

49 

XXXXXXXXXX 
Associació per a la 
Sostenibilitat Humana 
Ecològica i Social 

Vida i Dignitat 49 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Tutelar Santa Clara 

Protegir amb la Tutela. 49 

XXXXXXXXXX Associació de Collbató 
per a la Solidaritat 

Gestió del local solidari de Collbató i acollida 
menors Txernòbil a Collbató 48 

XXXXXXXXXX Associació Entramat Joves al carrer. Prevenció i intervenció amb famílies 
en situació de vulnerabilitat social. 48 

XXXXXXXXXX Club Esportiu Horitzó 
1994 

Teràpies aquàtiques per la millora de l'autonomia 
personal de les persones discapacitades 47 

XXXXXXXXXX Fundació Reto Beques per una inclusió escolar amb suport per a 
nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista 47 

XXXXXXXXXX Fundació Friends-
Fundació Privada 

Projecte ALBA. Treiem a la Fundació Friends d 
l'ombra 46 

XXXXXXXXXX Càritas Diocesana de 
Vic Aprèn disfrutant 46 

XXXXXXXXXX 

Associació de 
Professionals de 
l'Integració Social de 
Catalunya 

Ulises 43 

XXXXXXXXXX 

La 
Confederació.Patronal 
del Tercer Sector Social 
de Catalunya 

Junts més forts: promoció dels espais interns de 
participació, col·laboració i generació de 
coneixement 

42 

XXXXXXXXXX Associació Educativa 
Xera Alebrijes 42 

XXXXXXXXXX Fundació Igenus Servei d'atenció urgent a menors que pateixen o en 
risc de patir maltractaments a la família. 42 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

142/253 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX Associació teatral 
Mousiké Del silenci a la paraula 42 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada 
Desenvolupament 
Comunitari 

Suport tècnic i dinamització per a la creació de 
productes solidaris a Cerdanyola del Vallès 40 

XXXXXXXXXX Associació Esclat L'esport adaptat com a eina d'integració social 39 

XXXXXXXXXX 
Associació Casal d'Avis 
El Bon Caliu de Bigues i 
Riells 

Activitats Casal d'avis dl Bon Caliu 37 

XXXXXXXXXX Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu Manca títol de projecte 37 

XXXXXXXXXX Associció CO Les Corts Treballant els sentits. 36 

XXXXXXXXXX Associació Institut 
Genus 

Assessorament e informació sobre la criança i 
aspectes postadoptius dels menors adoptats amb 
finalitats preventives 

35 

XXXXXXXXXX Pro-Juventud Programa de prevenció de tècniques de manipulació 
psicològica 35 

XXXXXXXXXX Associació Gent Gran 
de Borredà L'art de la gent gran: creativitat i participació 35 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada per 
l'Analisi i la Promoció 
Social 

Infants, adolescents i joves, ciutadans d'avui i demà. 
Projecte d'intervenció directe per a la infància, 
adolescència i joves en risc d'exclusió social. 

34 

XXXXXXXXXX Associació Educativa 
Itaca Centreo Obert 2014 34 

XXXXXXXXXX Fundació Salarich 
Calderer Manca títol del projecte 33 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana 
d'Espina Bifida i 
Hidrocefàlia 

Espai Jove: programa per a la inclusió social dels 
joves amb espina bífida. 

33 

XXXXXXXXXX Fundació Club Patí 
Voltregà 

Hoquei per a tots 33 

XXXXXXXXXX Associació la Causa 
dels Nens i Adolescents 

Espai familiar per la integració de famílies 
immigrants 32 

XXXXXXXXXX Iacta Sociojurídica, 
S.C.C.L. Emancipa't 32 

XXXXXXXXXX 

Assoc. De malalts 
neurològics necessitats 
de fisioteràpia i 
rehabilitació 

Atenció a les persones amb dependència 
necessitades de rehabilitació. 31 

XXXXXXXXXX Associació Espai 
Jugajorba 

Activitats espai JugaJorba 2014 31 

XXXXXXXXXX Fundació ADECCO per 
la Integració Laboral Dóna'm suport 31 

XXXXXXXXXX Vilassar de Dalt Contra 
el Càncer Psiconcologia i treball psicosocial. 31 

XXXXXXXXXX Associació el Far, Servei 
Social Evangèlic 

Moi Jove (Programa per adolescent en situació de 
risc). 

30 

XXXXXXXXXX 

Fundació Tutelar 
Assessorament i 
Protecció de Persones 
Amb Discapacitat 

Formació en serveis de tutela, curatela i pretutela 29 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada GAEM 
(Grup d'Afectats 
d'Esclerosi Múltiple) 

Destapa la teva solidaritat per a la cura de l'esclerosi 
múltiple 29 

XXXXXXXXXX Associación Castellar 
por Colòmbia 

Inteligencia emocional y salud mental en tiempos de 
crisis 28 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX Club Basquet La Salle 
Horta 

Programa per l'integració social i la formació 
esportiva. 28 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Arc de 
Sant Martí Servei de transport adaptat col·lectiu 27 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada de 
Serveis Assistencials i 
Residencials San Jordi 

Millorem la nostra llar. 26 

XXXXXXXXXX Dignitae S.C.C.L. 

Cooperativa d'atenció domiciliària SAD atenció a 
persones amb o sense dependència. Contracta a 
persones amb risc d'exclusió (atur de llarga durada i 
joves amb primera feina). 

26 

XXXXXXXXXX Institució Benèfica 
Amics dels Avis 

Unitat de confort. 26 

XXXXXXXXXX No Somos Invisibles I els valors humans? 26 
XXXXXXXXXX El Xop S.C.C.L. Musicoteràpia per a discapacitats. 25 

XXXXXXXXXX Fundació de l'Agrupació 
Mutua Pàgina Web Envelliment Saludable 25 

XXXXXXXXXX Associació de Voluntaris 
de Bigues i Riells El rebost solidari. 25 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Boscana 

Reforma de la sala de calderes, quadre elèctric i 
fusteria per millorar la qualitat de vida de dones amb 
discapacitat intel·lectual. 

24 

XXXXXXXXXX Gresol, Ajuda i 
Solidaritat del Guinardó 

Promoció d'hàbits saludables per a famílies en risc 
d'exclusió social. 24 

XXXXXXXXXX Ampa del Col.legi Sant 
Joan de Berga Apadrinaments escolars 22 

XXXXXXXXXX Fundació Privada El Xop Click@l'hort. 21 

XXXXXXXXXX Casal Assistència 
Benèfica de Puig-reig 

Rehabilitació dels banys de les habitacions del 3r 
pis 21 

XXXXXXXXXX Associació del Grup de 
Voluntaris de Masquefa 

Banc d'aliments de Masquefa. 21 

XXXXXXXXXX 

Associació CEPS, 
Associació per a la 
Prevenció i la Promoció 
de la Salut 

Promoció d'un envelliment actiu i saludable entre la 
gent gran. 21 

XXXXXXXXXX 

Associació Estel de 
pares de Disminuïts 
Psíquics de Sant Joan 
Despí 

Servei d'atenció, informació i orientació a les 
famílies 20 

XXXXXXXXXX Escola Guimbarda, 
SCCL 

Casal d'estiu especialitzat per a infants amb 
pluridiscapacitat 

19 

XXXXXXXXXX 
Fundació Taller Escola 
d'Arts Sumptuàries 
d'Educació Especial 

Treballant l'autonomia en la discapacitat intel·lectual 16 

XXXXXXXXXX Associació Periodisme 
Fora de Quadre Cada quinze dies 16 

XXXXXXXXXX 

Associació de Familiars 
de malalts d'alzheimer i 
altres demències de 
Gavà 

Centre d'activitats  terapèutiques i d'esbarjo de 
FAGA. 14 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
ARSIS Projecte humanitari de la Fundació Arsis 13 

XXXXXXXXXX 
Associación de Vecinos 
Arrahona-Merinales-Can 
Gambus 

Manca títol del projecte 13 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX 

Asoc La Naranja 
Organica - Co-
aprendizaje en 
permacultura y en el 
desarrollo del potencial 
humano 

La naranja orgánica-Asociación de Co-aprendizaje 
en Permacultura y en el desarrollo del potencial 
humano. 

12 

 

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania  
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX L'Arada, Creativitat 
Social Cròniques de Barri 60 

XXXXXXXXXX Asociación Nuestra 
Aparente Rendición 

Nuestra aparente rendición. Volem construir pau i 
diàleg, per això estem aquí 59 

XXXXXXXXXX Grup de Dones del Barri 
de Can Mariner 

Programa per a dones aturades 56 

XXXXXXXXXX Associació Hàbitats El voluntariat del projecte Rius: aprenentatge i 
servei a la comunitat 55 

XXXXXXXXXX 
Associació Afrocatalana 
d'Acció Solidària Amics 
de la Casamance 

Activitats d'inclusió social per a persones 
nouvingudes immigrades africanes: Curs d'iniciació 
a la llengua i la cultura catalanes i curs d'introducció 
a la costura, mitja i ganxet per a persones 
immigrades africanes del sector nord de la població 
de saba 

52 

XXXXXXXXXX 

Associació Edulis per a 
la divulgació i l'estudi de 
la ciència i el medi 
ambient 

Tallers infantils "Ningú és perfecte" 44 

XXXXXXXXXX Associació del Casal de 
la Dona 

Activitats 2014 43 

XXXXXXXXXX Associació Media Africa Compartint materials tradicionals 42 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana 
d'Empreses per a Gais i 
Lesbianes 

PRIDE Barcelona - Celebració de l'orgull LGTB a la 
ciutat de Barcelona 

41 

XXXXXXXXXX Associació Catalana de 
Bollywood 

Promoció i difusió de la cultura de l'India per 
promoure la integració, la igualtat d'oportunitats i 
impulsar el reconeixement de la diversitat 

38 

XXXXXXXXXX Associació Pangea Tallers per la ciutadania - Tot per Internet I, II, III, IV 36 

XXXXXXXXXX 
Coordinadora 
d'Associacions de 
Grups de Dones 

Certamen literari relat curt Isabel Alonso 18 

XXXXXXXXXX Associació Dones i 
Progres Dona activa 15 

XXXXXXXXXX 

Asociación Sociocultural 
de Honduras para la 
Integración Social en 
Cataluña (en 
constitución) 

Cursos bilingües Inglés Técnico - Hosteleria - APC 8 

 

Àmbit d’Educació  
 

CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS 
XXXXXXXXXX Salesians Sant Jordi Aula d'Estudi: suport al procés escolar 57 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada EIR 
Centre d'Integració i 
Escola El Niu 

La discapacitat sense barreres és capacitat 56 
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX 

Associació de Pares 
d'Alumnes del Col·legi 
Públic Peru de 
Barcelona 

Cohesió social i  art: El Projecte MUS-E 53 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada 
PRESME (Pro Educació 
i Salut Mental) 

Acompanyament de joves en el seguiment dels 
estudis de FP 50 

XXXXXXXXXX TDAH Maresme-La 
Selva 

Millora educativa orientada a transtorns 
d'aprenentatge 50 

XXXXXXXXXX 
Ampa Escola 
d'Educació especial 
Virolai de Cornellà de Ll 

Musicoteràpia 44 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col.legi Públic 
Joaquim Blume de 
Sabadell 

Reforç escolar individualitzat 40 

XXXXXXXXXX Associació Senderi, 
Educació en Valors Senderi, espai de trobada per l'educació en valors 35 

XXXXXXXXXX El Micaquer Esplai i 
Temps Lliure L'esplai a l'escola 35 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana 
d'impuls i orientació a la 
Joventut 

Aprendre i comunicar 34 

XXXXXXXXXX Caixa d'Eines del Teatro 
de los Sentidos Educació al Sentir 32 

XXXXXXXXXX 
Fundació Privada de les 
Escoles de l'Ateneu 
Igualadí 

Fem-nos escola 31 

XXXXXXXXXX Apa de l'Escola Llebeig 
de Vilobí del Penedès 

Cap a l'èxit escolar 29 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col Fray Luis de 
León de Sta Coloma de 
Gramanet 

Aules obertes contra el fracàs escolar 29 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col.legi El 
Carme Vedruna de 
Manlleu 

Fer extensible a tot l'alumnat activitats extraescolars 
dirigides a fomentar l'èxit educatiu i ús de les 
tecnologies en l'aprenentatge 

28 

XXXXXXXXXX 

Associació de Pares de 
Nens amb déficit 
d'atenció amb o sense 
hiperactivitat 

Tallers per a pares i per a infants amb TDAH 28 

XXXXXXXXXX Fundació Marianao Projecte Exit 25 

XXXXXXXXXX Associació d'Amics de 
l'Escola Mestre Esteve 

Suport al programa educatiu i acollida 
sociolingüística 

24 

XXXXXXXXXX 
Ass.de Familiars 
d'Alumnes de l'Escola 
Muntanya del Drac 

L'hora Guai! 22 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col.legi Verge 
de la Salut de Sant Feliu 
de Llobregat 

Projecte socialització de llibres i material didàctic 19 

XXXXXXXXXX Fundació Llissach Implantació projecte tablets a les escoles 18 

XXXXXXXXXX 
Apa del Col.legi P 
Carles Buïgas de 
Cerdanyola del Vallès 

Activitat extraescolar teconògica: "Construim un 
robot" (First Lego League) 13 

XXXXXXXXXX 
Associació de mares i 
pares d'alumnes de 
l'Escola Vedruna d'Artés 

Programa de millora de l'anglès 13 
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXXX Ampa de l'Escola 
Vedruna de Tona Taller de petits enginyers 12 

XXXXXXXXXX 
Ampa Escola Gabriel 
Castellà Raich 
d'Igualada 

Mecanografia 8 

XXXXXXXXXX Apa IB Forat del Vent de 
Cerdanyola del Vallès Impressió 3D - Quadcòpters 8 

XXXXXXXXXX 
Asociación de padres de 
niños disminuidos de 
Santa Eulalia 

Incorporación logopeda 8 

XXXXXXXXXX Associació Amics de la 
Dansa d'Arenys de Mar Ballar sense fronteres 8 

XXXXXXXXXX Ampa del CEIP El 
Castell de Tona Activitats de convivència 7 

XXXXXXXXXX 
Ampa de l'Escola Can 
Cladelles de Palau 
Solità i Plegamans 

Reutilització de llibres 4 

XXXXXXXXXX U.D. San Lorenzo de 
Terrassa 

Escola de futbol i activitats multideportives 3 

 
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 ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Icaria Iniciatives Socials, 
SAL 

Business With Social 
Value, 2014 

No s'ajusta a la Base 2a: no 
es subvencionaran actes 

puntuals com exposicions, 
congressos, jornades,... 

XXXXXXXXXX Club de Lleure Els Globus 
de Terrassa Esplai de dissabte. No s'ajusta a la Base 5a: han 

presentat més d’un projecte   

XXXXXXXXXX Club de Lleure Els Globus 
de Terrassa Colònies d'estiu 2014. No s'ajusta a la Base 5a: han 

presentat més d’un projecte   

XXXXXXXXXX Associació de Diabètics de 
Catalunya 

Colònies i campaments per 
a nens i joves amb diabetis 
2014. 

No s'ajusta a la Base 2a: no 
es subvencionarà en aquesta 

convocatòria activitats de 
Respir 

XXXXXXXXXX Associació Centre De 
Lleure Tu Tries! Grup d'amics, oci adaptat. Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Bayt al-
Thaqafa 

Programa de suport 
integral pr a menors i joves 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX 

Comitè Primer de 
Desembre. Plataforma 
Unitària d'ONG-Sida de 
Catalunya 

Coordinació i seguiment 
del desenvolupament del 
Pla  Estratègic de la 
Plataforma 

No s’ajusta a la Base 2a: 
l'activitat central són jornades 

de treball 

XXXXXXXXXX APINAS Cosiment: Persones amb 
DID en moviment Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana 
d'Integració i 
Desenvolupament Humà 

Formació i orientació 
sociolaboral a persones 
amb discapacitat en risc 
d'exclusió social. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Acció Social 
Infància 

Equip de seguiment 
d'acolliments d'infants en 
família extensa 

Fora de termini 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Banc 
dels Aliments Manca títol del projecte Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Servei d'Habitatge Social. 
Càrites Parròquia St. Joan 
Baptista 

L'habitatge com a eina 
d'inserció. Fora de termini 

XXXXXXXXXX Caritas Diocesana de 
Terrassa 

Programa d'atenció i 
acompanyament integral. Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Privada 
Síndrome Tourette 

Suport educatiu i social als 
afectats de la Síndrome de 
Tourette i els seus 
familiars. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Pere Mitjans 

Acompanyament terapèutic 
i hospitalari a persones 
amb greus 
hospitalitzacions. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Club Muntanyenc Sant 
Cugat 

Atletisme adaptat atletisme 
inclusiu. Fora de termini 

XXXXXXXXXX Bidó de Nou Barris 

Formació i circ social: una 
proposta pedagògica 
d'intervenció comunitària i 
d'inclusió social, any 2014. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Vicki Bernadet Paraules que fan Xarxa Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació Catalana de 
Malalties Neuromusculars 

Suport integral a les 
famílies cuidadores i 
foment de l'autonomia de 
les persones amb 
discapacitat. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Auria Jo al davant. Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Càritas Interparroquial de 
Vilafranca. Parròquia Santa 
Maria 

Centre d'Acollida Abraham. Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Associació de Persones 
amb Discapacitat 
Intel·lectual. 

Arts Escèniques. Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Associació Catalana de 
Dèficits Immunitaris 
Primaris 

Dietes Familiars de Nens 
Diagnosticats 
d'Immunodeficiències 
Primàries amb llargues 
estades hospitalàries. 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX APINAS Programa de Respir 
APINAS Fora de termini 

XXXXXXXXXX Federació d'Associacions 
Gitanes de Catalunya 

Activa't: Programa 
d'educació en el lleure i 
promoció d'hàbits 
saludables per a joves 
gitanos en situació de risc 
social 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Diversitat i Ciutadania REACCIONA  tu pots 
aturar la violència Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Asociación de Intervención 
Comunitaria en Drogas 

KID's. Curs formatiu 
d'agent joves de salut 
sobre prevenció del 
consum de drogues. 

Renuncien a la sol·licitud 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX 

Associació CEPS, 
Associació per a la 
Prevenció i la Promoció de 
la Salut 

Suport a infants i joves en 
risc d'exclusió social 
promoció de la salut  
prevenint riscos associa 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Fundacio Reto 

Projecte de pis tutelat per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual amb afectació 
greu. 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Fundació Secretariado 
Gitano 

Suport socioeducatiu a 
infants i adolescents 
Rroma / gitanos 
procedents de l'Est i les 
seves famílies. 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH 

Recursos per al personal 
d'infermeria en l'atenció de 
les persones amb VIH 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Associació el Far, Servei 
Social Evangèlic 

Pis d'orientació, reinserció i 
tractament per a persones 
amb problemes de 
toxicomanies i en situació 
de desemparament. 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Engrunes 

Programa d'inserció 
prelaboral i laboral per a 
persones en risc d'exclusió 
i sense llar. 

Renuncien a la sol·licitud 

 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania  
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Federació Comissió 
Unitària 28 de Juny 

37a diada per 
l'alliberament gai, lesbià, 
d'homes i dones 
transexuals, bisexuals i 
intersexuals. 

No s'ajusta a la Base 2a de la 
Convocatòria: el projecte 

presentat es basa en 
actuacions o actes puntuals. 

XXXXXXXXXX Asociación Promotora 
Nuevo Perú 

Participación e inclusión 
social en L'Hospitalet 2014 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació La Col 
Noves formes de 
participació en arquitectura 
i urbanisme 

No s'ajusta a la Base 2a de la 
Convocatòria: el projecte 

presentat es basa en 
actuacions o actes puntuals. 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Bayt al-
Thaqafa 

Recolzament a l'autonomia 
per a joves immigrants en 
risc d'exclusió social 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació El Forn 
Desconegut 

Mercat dels Estels - Mercat 
d'artesans - Recicl'art 

No s'ajusta a la Base 1a de la 
Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 

l’objecte de la convocatòria. 

XXXXXXXXXX Fundació Catalunya 
Voluntària Voluntaris actius Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació Llibres Lliures 
Catalunya 

Associació Llibres Lliures 
Catalunya 

No s'ajusta a la Base 1a de la 
Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 

l’objecte de la convocatòria. 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Centre Excursionista 
Montserrat 

Sense títol (diferents 
sortides de caire 
excursionista) 

No s'ajusta a la Base 1a de la 
Convocatòria: el projecte 
presentat no s’ajusta a 

l’objecte de la convocatòria. 

XXXXXXXXXX Centro Cultural garcia 
Lorca A. A. Nou Barris 

Festes de Primavera 
"Cruces de Mayo" Fora de termini 

XXXXXXXXXX 
Associació d'Empresaris 
del Garraf, l'Alt Penedès i 
Baix Penedès 

Dones d'empresa Fora de termini 

XXXXXXXXXX Assemblea de Joves de 
Casserres L'Assemblea Participativa Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Privada Bayt al-
Thaqafa 

Llengües i societat 
d'acollida per a persones 
adultes nouvingudes 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació Salut i Família Mares adolescents i joves: 
construint oportunitats. 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Associació Centre d'Esplai 
Xixell 

Pessebre vivent solidari de 
l'Esplai Xixell Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Associació de famílies 
Lesbianes i Gais 

Aplicació informàtica 
interactiva dels contes de 
l'Alba 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Associació El Forn 
Desconegut 9 dies sobre dones Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Diversitat i Ciutadania Stop Mal Rotllos Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Associació Cultural Cal 
Llibre 

El conte com arrel del 
territori, de la tradició, de la 
Vida 

Fora de termini 

 
Àmbit d’Educació  
 

CIF ENTITATS NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Ampa del Col.legi Sant 
Miquel dels Sants de Vic 

Suport escolar Fora de termini 

XXXXXXXXXX Associació de ghanesos 
d'Osona 

Educació per jovent i 
adults Fora de termini 

XXXXXXXXXX Fundació Rubricatus 

De la vulnerabilitat a 
l'ocupabilitat:orientació 
professional als alumnes 
dCentres d'Educació 
Especial 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Vols-Voluntariat Solidari 
L'Espiral Solidària. Accions 
per a la formació-reflexió-
acció 

Fora de termini 

XXXXXXXXXX Ampa Pla del Puig de Sant 
Fruitós de Bages 

Dotació d'equips 
informàtics i pantalles 
visuals 

No s'ajusta a la Base 18a: 
amb l'ajut es pretén finançar 

despeses no 
subvencionables. 

XXXXXXXXXX Associació Escola 
d'Educació Especial Xaloc 

Les Tics com a eina 
inclusora per a l'alumnat 
amb discapacitat 

No s'ajusta a la Base 18a: 
amb l'ajut es pretén finançar 

despeses no 
subvencionables. 

XXXXXXXXXX Ampa del CEIP El Castell 
de Tona 

Pissarres digitals i 
neetbooks Renuncien a la sol·licitud 
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXXX Fundació Privada ADANA 

Acompanyament a nens i 
joves amb TDAH: afavorint 
la seva integració sòcio-
educativa 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Grup Recreatiu, Educatiu, 
Social, Cultural i Alternatiu Projecte Àtom Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Fundació Secretariado 
Gitano 

Promociona "Gitanes i 
Gitanos amb estudis, 
Git@nos amb futur" 

Renuncien a la sol·licitud 

XXXXXXXXXX Jove Cambra d'Igualada Joves a debat 
No s'ajusta a la Base 2a: 

l'activitat central són jornades 
de treball 

XXXXXXXXXX INSERCOOP, SCCL Millora de l'èxit escolar No compleix els requisits de 
la Base 4a 

XXXXXXXXXX 
Rasos de Peguera, 
Societat Cooperativa 
Catalana Limitada 

Us de les TIC al Cicle 
Superior de l'Educació 
Primària 

No compleix els requisits de 
la Base 4a 

 

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, mitjançant els models normalitzats 
que, segons l’àmbit, es podran trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2014 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2014 
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl 
 
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 2014 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 2015 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, segons l’àmbit, es podran trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2014 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2014 
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl 
 
La justificació haurà de seguir el següent format: 

 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, 
que contindrà: 
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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. 
 
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.  
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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. 
 

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. 
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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 

 
Sisè.-  Aplicar la despesa de vuit-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros 
amb noranta-un cèntims (899.999,91) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/231A0/489.01, la despesa de quatre-cents noranta-nou mil nou-cents 
cinquanta-tres euros amb noranta cèntims (499.953,90) € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/232A1/489.00, i la despesa de cent quaranta-cinc mil 
(145.000) € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60500/323A0/489.00 del 
pressupost de l’any 2014 de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar els presents acords, en la part que els afecta, als 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. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa  
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, en r esolució de l’expedient 
núm. 2013/6252.-  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: 
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En data 12/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. de data 18 
de març de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realitzar, a la carretera BV-
1201, marge dret, al terme municipal d’Olesa de Montserrat les obres següents: 
 

• Construcció de nou accés, del PK 0+407 al PK 0+420, tram no urbà. 
• Construcció d’unitat de subministre de combustible, del PK 0+390 al PK 0+420, 

tram urbà. 
 

En data 18/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. en 
data 18 de març de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del 
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitza r complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   
 
Construcció de nou accés 
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent.  
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’accés es situarà a no menys de 50 m de distància de la calçada anular de la 

rotonda. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.  
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 
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- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i 

s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades. 
 
Construcció de Unitat de subministre de combustible  

 
- Qualsevol edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb 

caràcter general o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Els elements de subministre, maquinaria i dipòsits restaran fora de la zona de 

servitud, es a dir, a més de 8 m de l’aresta exterior de l’esplanació (que en aquest 
cas coincideix amb l’aresta exterior de la calçada). 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

156/253 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 246,87 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 
metres d'amplada. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. en relació amb l’expedient número 
2013/6252. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A., autorització per a realitzar, a la carretera BV-1201, marge dret, al 
terme municipal d’Olesa de Montserrat les obres següents: 
 

• Construcció de nou accés, del PK 0+407 al PK 0+420, tram no urbà. 
• Construcció d’unitat de subministre de combustible, del PK 0+390 al PK 0+420, 

tram urbà. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 

Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 246,87 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos superiors a 4 metres d'amplada.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
S.A., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Masquefa, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/811.-  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: 
 
En data 27/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Masquefa de data 21 de gener de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal.lació d'un rètol 
indicatiu, a la carretera BV-2249 al PK 8+520, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Masquefa (expedient núm. 2014/811). 
 
En data 21/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Masquefa en data 21 de gener de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- El rètol a instal·lar haurà de complir els criteris de senyalització orientativa de la 

Generalitat de Catalunya. 
 
- El contingut del rètol inclourà única i exclusivament la denominació oficial del polígon, 

sense incloure cap informació addicional. 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 

- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 

- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Masquefa en relació amb l’expedient número 2014/811. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Masquefa, 
autorització d’obres d’instal.lació d'un rètol indicatiu, a la carretera BV-2249 al PK 
8+520, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Masquefa (expedient núm. 
2014/811), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals 
i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Masquefa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Major, 91-93, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.        
M. C. J., en resolució de l’expedient núm. 2014/146 9.- 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: 
 
En data 17/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. M. C. J. de data 17 de febrer de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la tala d'arbres, a la carretera BV-5122 del PK XXX al       
PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Tordera (expedient núm. 
2014/1469). 
 
En data 11/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. M. C. J. en data 17 de febrer de 2014 i d’acord 
amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.      
M. C. J. en relació amb l’expedient número 2014/1469. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. M. C. J., autorització per a la tala 
d'arbres, a la carretera BV-5122 del PK XXX al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Tordera (expedient núm. 2014/1469), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. M. C. J., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Masia 
El Villar, CB, en resolució de l’expedient núm. 201 4/1586.- 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: 
 
En data 21/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Masia El Villar, CB de data 13 de febrer de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la neteja del bosc i la tala d'arbres, a la carretera BP-
1432 del PK 19+440 al PK 19+560, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Bigues i Riells (expedient núm. 2014/1586). 
 
En data 18/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per la Masia El Villar, CB en data 13 de febrer de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la Masia 
El Villar, CB en relació amb l’expedient número 2014/1586. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Masia El Villar, CB, autorització 
d’obres de neteja del bosc i tala d'arbres, a la carretera BP-1432 del PK 19+440 al PK 
19+560, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient 
núm. 2014/1586), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució a la Masia El Villar, CB, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2014/1589.- 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: 
 
En data 21/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de data 14 de febrer de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
marquesina per a parada de bus, a la carretera BV-5001 al PK 16+530, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Montornès del Vallès (expedient núm. 
2014/1589). 
 
En data 17/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Montornès del Vallès en data 14 de 
febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància 

d’aturada. 
 
- Els autobusos, amb caràcter general, no s’aturaran a la calçada de la carretera. 
 
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les 

degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents 
itineraris accessibles i segurs. 

 
- L’espai entre la calçada i la marquesina on realitzi l’autobús la parada haurà de ser 

pavimentat per tal d’evitar arrossegaments cap a la calçada de la carretera. Aquest 
paviment tindrà forma trapezoïdal per tal de facilitar l’entrada i sortida dels autobusos. 

 
- No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial arribin a la calçada de la 

carretera. 
 

- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques. 

 
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 

reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb 
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures. 
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès en relació amb l’expedient número 2014/1589. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
autorització d’obres d’instal·lació de marquesina per a parada de bus, a la carretera 
BV-5001 al PK 16+530, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Montornès del Vallès (expedient núm. 2014/1589), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Montornès del Vallès (08170), Av. Llibertat, 2, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
R. J. G., en resolució de l’expedient núm. 2014/169 6.- 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: 
 
En data 25/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. R. J. G. de data 13 de febrer de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal.lació d'un rètol indicatiu, a la carretera 
BV-2412 al PK XXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Avinyonet 
del Penedès (expedient núm. 2014/1696). 
 
En data 11/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R. J. G. en data 13 de febrer de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora 

de la cuneta. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.       
R. J. G. en relació amb l’expedient número 2014/1696. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. R. J. G., autorització d’obres 
d’instal.lació d'un rètol indicatiu, a la carretera BV-2412 al PK XXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Avinyonet del Penedès (expedient núm. 
2014/1696), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. R. J. G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de UTE 
SOLSONÈS, en resolució de l’expedient núm. 2014/178 7.- 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: 
 
En data 03/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de UTE SOLSONÈS de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació de 4 rètols tipus S-300, a la 
carretera BV-3001 del PK 8+820 al PK 8+830, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Cardona (expedient núm. 2014/1787). 
 
En data 21/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per UTE SOLSONÈS en data 3 de març de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Es reconsiderarà l’itinerari a Solsona per la carre tera C-55 enlloc de per la LV-

3002, per tal que l’itinerari triat sigui el més se gur i còmode pels usuaris.  
 
- Els senyals s’instal·laran fora de la cuneta i , en  general, on no disminueixin la 

visibilitat dels moviments a l’accés, ni dificultin  els treballs de conservació de 
la carretera.  

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de 
conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que 
presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
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indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i per un import de 126,56 €, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per UTE 
SOLSONÈS en relació amb l’expedient número 2014/1787. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a UTE SOLSONÈS, autorització 
d’obres d’instal·lació de 4 rètols tipus S-300, a la carretera BV-3001 del PK 8+820 al 
PK 8+830, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Cardona (expedient 
núm. 2014/1787), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 126,56 €, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona 
de domini públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a UTE SOLSONÈS, amb domicili a efectes de 
notificacions a  XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de La Garriga, en resolució de l’exped ient núm. 2014/1826.-  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: 
 
En data 27/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de la Garriga de data 17 de febrer de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de millora d'accessibilitat de 
vorera de 2 passos de vianants existents, a la carretera BP-5107 al PK 33+171, 
ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de La Garriga (expedient 
núm. 2014/1826). 
 
En data 11/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de la Garriga en data 17 de febrer de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
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- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 
d’autobús. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. 
 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

180/253 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de la Garriga en relació amb l’expedient número 2014/1826. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de la Garriga, 
autorització d’obres de millora d'accessibilitat de vorera de 2 passos de vianants 
existents, a la carretera BP-5107 al PK 33+171, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Garriga (expedient núm. 2014/1826), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de la Garriga, amb domicili a 
efectes de notificacions a La Garriga (08530), Plaça de l'Església, 2, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2014/1862.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

182/253 

President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 03/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra de data 5 de març de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol 
informatiu, a la carretera N-141g al PK 2+925, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal d’Aguilar de Segarra (expedient núm. 2014/1862). 
 
En data 25/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra en data 05 de març 
de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa favorablement l'atorgament de l'autorització sol·li citada 
que s'haurà de realitzar complint les condicions qu e s'expressen a continuació:   

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra en relació amb l’expedient número 2014/1862. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera N-141g al PK 
2+925, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra (expedient 
núm. 2014/1862), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra, amb domicili 
a efectes de notificacions a Aguilar de Segarra (08256), carrer Raval, s/n. , amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, en resolució de l’expedien t núm. 2014/1907.-  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: 
 
En data 25/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Olèrdola de data 20 de febrer de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal.lació d'un rètol tipus S-320, 
a la carretera BV-2415 al PK 0+670, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
d’Olèrdola (expedient núm. 2014/1907). 
 
En data 21/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Olèrdola en data 20 de febrer de 2014 
i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
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dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament d'Olèrdola en relació amb l’expedient número 2014/1907. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Olèrdola, autorització 
d’obres d’instal.lació d'un rètol tipus S-320, a la carretera BV-2415 al PK 0+670, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal d’Olèrdola (expedient núm. 2014/1907), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Olèrdola, amb domicili a efectes 
de notificacions a Olèrdola (08734), Av. Catalunya, 12, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. C. R., en resolució de l’expedient núm. 2014/216 4.- 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: 
 
En data 12/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de J. C. R. de data 17 de març de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de Obres de conservació d'edifici, a la 
carretera N-141d al PK XXX, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Calldetenes 
(expedient núm. 2014/2164). 
 
En data 21/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
"Vista la sol·licitud formulada per J. C. R., en data 17 de març de 2014 i d’acord amb el 
que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
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- Es garantirà el trànsit segur dels vehicles i dels vianants. Els itineraris i les 
obres estaran degudament senyalitzats segons Norma 8.3-IC.  

 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
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dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per J. C. R. 
en relació amb l’expedient número 2014/2164. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. C. R., autorització d’obres de 
conservació d'edifici, a la carretera N-141d al PK XXX, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Calldetenes (expedient núm. 2014/2164), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a J. C. R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja, en resolució  de l’expedient núm. 
2014/2608.- 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: 
 
En data 01/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de data 27 de març de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de pavimentació 
d'accés existent, a la carretera BV-1341 del PK 0+220 al PK 0+227, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm. 2014/2608). 
 
En data 04/04/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en data 27 de 
març de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Donat que el pendent actual del camí amb la carretera BV-1341, no sembla que 

permeti l’execució d’un gual com a continuació de les aigües que circulen per la 
cuneta de la carretera, la secció del tram a pavimentar tindrà una sola pendent, 
suficient per conduir les aigües del camí a una cuneta del propi camí, i d’allà a la 
cuneta de la carretera, millor la situada aigües amunt de l’accés. 

 
- Per tal de millorar la visibilitat de l’accés, es retirarà el rètol que indica “Moià, Sant 

Quirze Safaja” del costat de l’embocadura de l’accés. No és necessària la seva 
reposició. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir 

arrossegaments de terres cap a la calçada. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
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derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en relació amb l’expedient número 2014/2608. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, 
autorització d’obres de pavimentació d'accés existent, a la carretera BV-1341 del PK 
0+220 al PK 0+227, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze 
Safaja (expedient núm. 2014/2608), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze Safaja (08189), carrer Barcelona, 2, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa rectificar l’errada mater ial d’una autorització d’obres 
a favor del Càmping La Tordera, en resolució de l’e xpedient núm. 2013/9962.-  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: 
 
En data 13 de març de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va atorgar al Càmping La Tordera, autorització per a la instal·lació de 
rètol S-107, a la carretera BV-6001, al PK 3+447, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Malgrat de Mar (Expedient 2013/9962). 
 
Publicat l’acord, en data 14 de març de 2014, al Registre d’Acords de la Diputació de 
Barcelona, s’ha detectat una errada material en el CIF de l’empresa sol·licitant, citada 
en el paràgraf anterior. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 13 de març de 2014 en que es va atorgar autorització 
al Càmping La Tordera per a la instal·lació de rètol S-107, a la carretera BV-6001, al 
PK 3+447, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (Expedient 
2013/9962), en el següent sentit: 
 
On diu:  B607745775 
Ha de dir: B60745775 
 
Segon.- Notificar la present resolució al Càmping La Tordera, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Pacs del Penedès, en 
el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015” , per a l’establiment d’un 
marc formal de col·laboració, en ordre a la determi nació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructi u rotonda a la BP-2121 cruïlla 
Pacs del Penedès” i la definició dels àmbits propis  de conservació i explotació 
de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un import de dos-cents 
setanta-set mil sis-cents noranta-un euros amb vuit anta-un cèntims 
(277.691,81)€.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

197/253 

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Pacs del Penedès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla P acs del 
Penedès  

Codi XGL 14/X/103485 
Aportació de la Diputació 277.691,81 € 
Periodificació 2014 277.691,81 € 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
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““ PPllaa  ddee  ccoonncceerrttaacciióó  
Xarxa de Governs locals 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. José Sogas i 
Raventós, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Alfonso Suárez i Pliego. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. L’ Ajuntament de Pacs del Penedès i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Projecte constructiu 
rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs del Penedès”, amb un PEC de 277.691,81 € (IVA 
inclòs), redactat per l’ Ajuntament. 

 
 L’objecte d’aquesta actuació és la construcció d’una rotonda d’accés al centre urbà i 

al camí de Cal Pedró, d’accés a la zona esportiva millorant i ordenant l’accés als 
mateixos.  

 
V. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ... 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

199/253 

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

 
PACTES 

 
1. Objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de Pacs del Penedès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Pacs del Penedès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla P acs del 
Penedès  

Codi XGL 14/X/103485 

Àmbit de 
concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 277.691,81 € 
Periodificació 2014 277.691,81 € 

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76242 .......................   83.000 €      
G/50100/453A0/76242  ................  194.691,81 € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 
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- 83.000 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  

 
- 194.691,81 €. corresponent al preacord del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 

 
2.2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
L’Ajuntament de Pacs del Penedès serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del “Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs 
del Penedès”, amb un pressupost d’execució per contracta de 277.691,81 €. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Pacs del Penedès. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte recaurà sobre l’aportació 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. No obstant això, quedarà 
com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final 
d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions 
sobrevingudes durant l’execució de les obres.  
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos. 
 
L’Ajuntament de Pacs del Penedès, abans d’iniciar les obres, sol·licitarà a la Generalitat de 
Catalunya i a la Diputació de Barcelona la corresponent autorització per afectar a carreteres 
d’aqueixes Administracions. Així mateix, en acabar les obres, l’Ajuntament s’encarregarà de 
gestionar la recepció de la titularitat de la rotonda a la Generalitat (segons plànol annex 1) i 
de traspassar la titularitat del brancal de la BV-2162 a la Diputació de Barcelona. 

 
3. Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà de la conservació i manteniment del brancal de la BV-2162, i d’ aquells 
elements de la seva titularitat. La resta d’elements continguts en les obres de referència 
correspon a l’Ajuntament com a titular.   

  
Vigència del conveni 

 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
locals 2012-2015” 
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5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació.  
 
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 

l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu 
Electrònica de la Diputació.  

 
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 

de la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018. 
 
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions establert dins 

l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri 
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import 
que es justifiqui. 

 
5.6. Quan es tracti de justificació que impliquin la finalització de l’actuació (última 

justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens son inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui 
a la reducció operada. 

 
5.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, 
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
6. Pagament  
 
6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses: certificació mensual de les obres i factura emesa pel 
contractista. 

 
6.2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 

l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un 
import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i 
pagarà l’anualitat següent. 

 
6.3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus 
pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents  

 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. En cap cas es superarà l’anualitat 
2017. 
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8. Identificació de l’actuació 
 

La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  

 
9. Documentació tècnica  
 
9.1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips 

de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el 
seu desenvolupament. 

 
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
 

10. Tancament  
 

Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament dels pagaments avançats i no justificats. 

 
11. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
12. Incompliment 
 
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
12.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
12.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Formes d’extinció 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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14. Marc normatiu 
 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
15. Jurisdicció competent 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
17. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix, 
respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de tres-cents quaranta-set mil vuit-cents 
quaranta-vuit euros amb seixanta-un cèntims (347.848,61)€ que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A1/76242 83.000 € 
G/50100/453A0/76242 194.691,81 € 
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del pressupost vigent de la Corporació, condicionada a l’efectivitat de les modificacions 
de crèdit corresponents. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
marc de col·laboració entre el Departament de Terri tori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelon a, en matèria de planificació 
dels espais naturals i conservació de la Biodiversi tat i el patrimoni natural.-  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, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera 
directa, bé per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que 
reben el nom de Xarxa de Parcs Naturals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les 
determinacions dels Plans especials de protecció, amb l’objectiu bàsic de conservar els 
valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge d’aquests espais, 
de manera compatible amb el foment del desenvolupament local i l’ús social. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el 
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 
311 municipis en xarxa, el que representa el 24% del total de la superfície de 
Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de 
persones).  
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té 
com a missió l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen 
dins del marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en 
diverses línies de treball entre les quals es troba la formulació de propostes 
d’ordenació i la gestió del territori dels espais naturals i agraris especialment protegits. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  
ostenta la competència de dur a terme les polítiques en matèria de planificació i 
qualitat ambiental, així com les polítiques de canvi climàtic, d’acord amb l’article 3.7.9 
del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Atès que la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ostenta les competències de formular la 
planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, i 
promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, la recerca 
aplicada, la divulgació, la integració en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres 
polítiques, d’acord amb l’article 119.1 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que existeix la necessitat de definir un marc de col·laboració estable entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona pel que fa a la planificació dels 
espais naturals i la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
Atès que la definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de 
l’anàlisi competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració 
mitjançant els instruments administratius que s’escaiguin. 
 
Atès que aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions 
de Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt 
dels ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.  
 
Atès que tant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
com la Diputació de Barcelona consideren necessària la definició dels àmbits d’interès 
mutu en matèria de planificació dels espais naturals i  conservació de la biodiversitat i 
el patrimoni natural i la seva concreció a través d’un Conveni Marc de Col·laboració. 
 
Atès que les parts signants del conveni desitgen col·laborar i participar en les 
actuacions necessàries en matèria de planificació dels espais naturals i conservació de 
la biodiversitat i el patrimoni natural, per tal de poder adoptar una estratègia general i 
conjunta. 
 
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.3) de la 
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Refosa núm. 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni marc de col.laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria de 
planificació dels espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, 
d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS N ATURALS I 
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATU RAL 
 
Barcelona, xxxxxxx de 2014 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 
 
I de l’altra, xxxxxxxxx. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (d’ara endavant DTES), en virtut del Decret166/2012 , de 27 de 
desembre, (DOGC núm. 6281, de 27 de desembre de 2012) 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 de conformitat amb les facultats que li atribueix l’art. 
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
El segon, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la 
Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2013, assistit per xxxxx, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present Conveni Marc de Col·laboració i 
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MANIFESTEN 
 

I. Que el DTES ostenta la competència de dur a terme les polítiques en matèria de 
planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques de canvi climàtic, d’acord amb 
l’article 3.7.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
II. Que la Direcció General de Polítiques Ambientals (d’ara en endavant DGPA) del 

DTES ostenta les competències de formular la planificació estratègica sobre les 
polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, i promoure, en relació amb la 
biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, la recerca aplicada, la divulgació, la 
integració en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques, d’acord amb 
l’article 119.1 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el 

progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de 
Barcelona, 311 municipis en xarxa, el que representa el 24% del total de la superfície 
de Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de 
persones).  

 
IV. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té com a 

missió l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins 
del marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en diverses 
línies de treball entre les quals es troba la formulació de propostes d’ordenació i la 
gestió del territori dels espais naturals i agraris especialment protegits. 

 
V. Que existeix la necessitat de definir un marc de col·laboració estable entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona pel que fa a la planificació dels 
espais naturals i la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 

 
VI. Que la definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de 

l’anàlisi competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració 
mitjançant els instruments administratius que s’escaiguin. 

 
VII. Que aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions de 

Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt dels 
ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.  

 
VIII. Que tant el DTES com la Diputació de Barcelona consideren necessària la definició 

dels àmbits d’interès mutu en matèria de planificació dels espais naturals i  
conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i la seva concreció a través d’un 
Conveni Marc de Col·laboració. 

 
I d’acord amb l’exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni Marc de 
Col·laboració amb subjecció a les següents 
 

CLÀUSULES  
 
PRIMERA. Objecte del Conveni Marc de Col·laboració  
 
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir un marc de col·laboració 
entre el DTES i la Diputació de Barcelona en matèria de planificació dels espais naturals i 
conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 
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SEGONA. Àmbits de la col·laboració  
 
La col·laboració entre les parts, regida per el present Conveni Marc de Col·laboració, es 
durà a terme en els següents àmbits: 
 
a)  Col·laboració en la declaració, l’ampliació i la planificació dels espais naturals protegits. 
 
b) Col·laboració amb els ens locals en el desenvolupament de processos de planejament en 
espais naturals i el sòl no urbanitzable, i el desenvolupament de polítiques de conservació 
de la biodiversitat, concretament en: 

 
• Plans d’acció local per a la biodiversitat 
• Sistemes d’informació ambiental 
• Infraestructura verda a escala local 

 
c)  Col·laboració en l’elaboració i l’execució de projectes de conservació i de restauració del 
patrimoni natural, d’ordenació de l’ús públic i de desenvolupament local, i l’elaboració i 
l’execució de projectes de conservació i restauració de la infraestructura verda i els serveis 
ambientals dels ecosistemes. 
 
TERCERA. Compromisos de les parts  

 
I. El DTES, mitjançant el Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la DGPA es 

compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu la clàusula segona, a: 
 
- Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 

garantir l’intercanvi d’informació. 
- Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en el marc del Conveni Marc de 

Col·laboració. 
- Crear i participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts 

signatàries del conveni. 
  

II. La Diputació de Barcelona es compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu la 
clàusula segona a: 

 
- Establir i mantenir una estreta col·laboració amb el DTES per garantir l’intercanvi 

d’informació. 
- Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuacions en el marc del Conveni Marc 

de Col·laboració.  
- Participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts 

signatàries del conveni. 
 

La concreció anual o bianual proposada pel grup de treball, d’acord amb la Clàusula 
Tercera, serà aprovada pels òrgans de govern de cadascuna de les parts, i es recollirà al 
conveni específic, que també determinarà l’execució i el finançament, l’objecte i la 
metodologia i el pressupost desglossat de l’actuació i l’aportació de cada entitat. 
 
QUARTA. Vigència 
 
El present Conveni Marc de Col·laboració serà vigent i produirà efectes des del dia de la 
seva signatura i per un termini de tres anys.  
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Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo 
per períodes d’un any. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la 
seva intenció de prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de 
venciment del termini de vigència, amb una antelació mínima d’un mes. 
 
Els acords de pròrroga es formalitzaran per escrit mitjançant les corresponents addendes al 
present Conveni Marc de Col·laboració. 
 
CINQUENA. Extinció del Conveni Marc de Col·laboració 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del 
present Conveni Marc de Col·laboració:  

 
- La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit abans de finalitzar 

el termini de vigència establert. 
- La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia 

comunicada a l’altra part. 
- La resolució per part de l’Administració per motius d’interès públic degudament justificats. 
- El compliment del seu objecte. 
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment. 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos contrets a la clàusula tercera 

del present Conveni Marc de Col·laboració. 
 
En cas que existeixi la voluntat d’una de les parts de denunciar el Conveni Marc de 
Col·laboració, aquesta s’haurà de manifestar per escrit amb una antelació mínima d’un mes 
abans de l’expiració del termini de vigència. 
 
SISENA. Grup de Treball 
 
Per tal de concretar i desenvolupar els compromisos de les parts, previstos en la clàusula 
tercera del Conveni Marc de Col·laboració, en diferents actuacions a realitzar, es crea un 
Grup de Treball format per dos representants de cadascuna de les parts signants del 
present Conveni Marc de Col·laboració. El Grup de Treball tindrà les funcions següents:  
 
- Determinar les actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni Marc de Col·laboració. 
- Concretar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts signants del Conveni Marc de 

Col·laboració. 
- Exercir de punt de trobada entre les dues entitats per integrar i complementar els treballs 

desenvolupats. 
 

Així mateix aquest Grup de Treball serà competent per conèixer, amb caràcter previ a la 
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i discrepàncies que sorgeixin entre les 
parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, d’acord 
amb la clàusula setena següent.  
 
SETENA. Jurisdicció  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present Conveni Marc de Col·laboració.  
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En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels 
pactes del present Conveni Marc de Col·laboració, qualsevol de les parts signants haurà de 
sotmetre el conflicte a l’examen i enjudiciament del Grup de Treball previst a la clàusula 
sisena del Conveni Marc de Col·laboració, a qui remetrà, a l’efecte, un escrit de sol·licitud en 
el termini d’un mes. 
 
El Grup de Treball disposarà d’un termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de 
la sol·licitud per tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les 
parts del Conveni Marc de Col·laboració. 
 
En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels 
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa”.   

 
Segon.-  Notificar a la Generalitat de Catalunya, el present acord pel seu coneixement i 
als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a provar l’expedient de 
contractació, mitjançant concessió administrativa, per gestionar el Centre 
d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, pro pietat de la Diputació de 
Barcelona, al parc del Montnegre i el Corredor.-  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, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
gestiona el Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, ubicats en finques de 
la seva propietat al sector d’Hortsavinyà, al terme municipal de Tordera, dins del parc del 
Montnegre i el Corredor. 
 
Atès que el Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor té com a objectiu 
l’establiment d’un règim de protecció, conservació i millora del medi físic i rural i del 
paisatge, en col·laboració amb els organismes competents, la propietat i els usuaris del 
territori. Així mateix, s’inclou dins d’aquelles finalitats l’ordenació de l’ús públic de lleure i 
el foment del coneixement i el respecte del medi físic i rural per la població urbana no 
resident en el seu àmbit d’aplicació. 
 
Atès que el Pla especial inclou la determinació d’un conjunt d’equipaments per tal de 
contribuir als objectius establerts. Dos d’aquests equipaments són el Centre d’Informació 
d’Hortsavinyà i la masia Can Pica. Pel que fa al primer, es preveu dur a terme activitats 
relacionades amb la informació, l’orientació, l’acollida, el lleure i l’educació ambiental, 
adreçades als visitants del parc. Quant a la masia Can Pica, la finalitat de la contractació 
és oferir serveis relacionats amb l’ús públic del parc i realitzar activitats econòmiques en 
l’àmbit dels sectors primari i/o de serveis. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal propi que pugui ser 
destinat a garantir el funcionament d’aquests equipaments i realitzar les activitats 
esmentades, es planteja la proposta de continuar gestionant-los a través d’un contracte 
de gestió de servei públic sota la modalitat de concessió administrativa. 
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Vist l’article 91.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, que habilita a la Diputació de Barcelona l’atorgament de la 
concessió de l’ocupació temporal dels equipaments de la Masia Can Pica i el Centre 
d’informació d’Hortsavinyà mitjançant aquest contracte de gestió de serveis públics. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic han redactat la Memòria i el Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris 
d’adjudicació. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.b) de la Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti següents 
 

A C O R D S  
 

Primer.-  Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals consistent en el contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de 
concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació 
d’Hortsavinyà i la masia Can Pica (actualment allotjament rural masia), propietat de la 
Diputació de Barcelona, i ubicats al sector d’Hortsavinyà, al municipi de Tordera, dins 
el parc del Montnegre i el Corredor.  
 
Segon.-  Aprovar el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.  
 
Tercer.-  Procedir a la seva contractació mitjançant un procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcel ona, les ADF i els Ajuntaments 
que participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2014, 
per a la Comarca del Maresme.-  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, en col·laboració amb 265 Ajuntaments, 10 
Consells Comarcals, 118 ADF i les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa 
cada any el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en 
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, oficina especialitzada en l’anàlisi i el disseny 
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, Consells Comarcals, ADF i Federacions d’ADF, els programes 
d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons fonamentals 
que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà la realització del 
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2014 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personal i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració 
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, 
les ADF, els Consells Comarcals, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments. 
 
Atès que el present conveni tipus té com a àmbit d’actuació la Comarca del Maresme, 
és a dir, que les parts signants d’aquest conveni de col·laboració seran ajuntaments i 
ADF’s que pertanyen a la Comarca esmentada, relacionats a l’annex 1 al present 
dictamen. 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
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reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la 
següent: 
 

- Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; 
- article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 

- article 66.3, lletres c), d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

- article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les ADF, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i la Diputació de Barcelona que 
garanteixi la seva participació coordinada en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals de l’any 2014. 
 
Atès que la convergència d’interessos és determinant a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Vist l’informe de l’enginyer forestal de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals, de data 31 de març de 2014, que posa de manifest la necessitat 
d’establir un marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, les ADF i els 
Ajuntaments que participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
2014, per a la Comarca del Maresme.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.1) de la 
Refosa núm. 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments i les ADF, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIP UTACIÓ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI2, 
L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI3, I L'ADF DE NOM ADF, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORES TALS 2014 
  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 
2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, (*), representat per l'Alcalde/essa, l'Il·lm./a Sr./a Nom i 
Cognoms. 
 
ADF DE NOM ADF , representada pel President/a, Sr./a Nom i Cognoms. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que l'Ajuntament de municipi1, (*), (en endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes 

les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de 
protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2,f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del 
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 (*) En el cas de més d’un Ajuntament, detallar-ho. 
 
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 
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IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració 

forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
 
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre 
l'Ajuntament de municipi1, (*) l’ADF de nom ADF (en endavant ADF) i la Diputació de 
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
de l’any 2014. 
 
(*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  

 
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic. 

 
• Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el desenvolupament 

del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l'efecte, per les quals 
es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l'exercici 2014. 

 
• Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 

substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  

 
L'Ajuntament de municipi1 amb una quantitat de xxx,00 € (*) 
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Tercer.- Compromisos de l’ADF 
 
L’ADF de nom ADF adopta els compromisos següents: 

 
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució del Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present 
conveni i el Programa Tècnic. 

 
• Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el desenvolupament 

del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l'efecte, per les quals 
es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l'exercici 2014. 

 
• Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel 

Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2014. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 

 
• Col·laborar amb els Ajuntaments i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa 
Tècnic. 

 
• Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels vehicles 

necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a 
disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
• Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres derivats de 

la seva correcta utilització.  
 
• Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la uniformitat i 

el material tècnic necessari per al desenvolupament de la campanya. Aquests es 
posaran a disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs de 

prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 
 
• Prestar, l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les 

ADF i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes 
següents:  

 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 

 
Cinquè.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions 
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent 
en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a 
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el 
desenvolupament del Pla. 
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Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, l'ADF de nom ADF, l'Ajuntament de municipi1 (*) es 
comprometen a complir la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter 
personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat 
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.   (*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
 
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés, 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni  
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins al dia 31 d’octubre de 2014. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari 
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Novè.- Modificació 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. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 

 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es.  

d) La decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 
previ a l’altra part. 

e) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
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f) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Onzè.- Règim jurídic  
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 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. 
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa”. 

 
Segon.-  Notificar la resolució als interessats relacionats a l’annex 1 al present 
dictamen. 
 
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació del 
conveni tipus de cooperació i col·laboració a forma litzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defe nsa Forestal (ADF) i la 
Federació d’ADF de Maresme, per a la gestió i l’exe cució del Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, per import de 
cent cinquanta-quatre mil cent set euros amb norant a-cinc cèntims 
(154.107,95)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que en exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de 
Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF), de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  
 
Atès que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que 
formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a 
persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 
 
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de 
Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

219/253 

Atès que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten, entre 
altres, en el Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
 
Atès que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 
4 anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix, 
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que 
coordina i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de la 
despesa d’execució.   
 
Atès que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb  
d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  
 
Atès que les Federacions d’ADF són entitats comarcals que recolzen i agrupen a les 
ADF locals.  
 
Atès que fins l’any 2013, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona donava suport per a la realització del PPI mitjançant 
subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
Atès que, a partir de l’any 2014, i per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució 
dels PPI esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es 
regeix per la realització d’un conveni de cooperació. 
 
Atès que les parts consideren que tots els temes que s’exposen  són d'interès comú i 
que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que 
les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 
 
Atès que el present conveni tipus pretén establir, de comú acord, una forma 
simplificada de gestió que permeti donar resposta ràpida i eficaç a l’execució del Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis forestals als Ens Locals i a entitats privades 
coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, que és la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals. 
 
Atès que a través del present conveni tipus es regulen les relacions entre la Diputació 
de Barcelona, i els diferents ajuntaments, ADF’s i la Federació d’ADF de la Comarca 
del Maresme, per a l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI), durants els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. 
 
Atès que per poder executar el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 
durant els quatre anys de vigència del conveni de referència, s’ha elaborat aquest 
conveni tipus, per a la Comarca del Maresme, el qual servirà com a base per a la 
formalització dels convenis que se subscriuran entre cadascun dels ens locals i entitats 
privades que tinguin PPI, i la Diputació de Barcelona. 
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Atès que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la 
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que 
conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les 
infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i 
les conseqüències dels incendis forestals, a més de determinar les accions que s’han 
de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la 
vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució. 
 
Atès que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un 
programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de quatre anys. 
L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb la 
localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 
 
Atès que en la Comarca del Maresme s’integra la Federació de les ADF del Maresme, 
la qual engloba nou Agrupacions de Defensa Forestal, pertanyents a trenta-dos 
ajuntaments diferents, tots ells participants del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
forestals (PPI), i per tant, signants del present conveni de cooperació objecte 
d’aprovació, i que es relacionen en l’annex 1 al present dictamen. 
 
Atès que per a l’any 2014, les actuacions a executar, a la Comarca del Maresme,  
segons els programes anuals d’execució econòmica s’adjunten com annex 2 al 
present dictamen, el qual especifica les obres que són objecte d’actuació, per 
municipis i per ADF’s, amb el cost de l’obra, i l’aportació atorgada per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, en conseqüència, aquest conveni tipus es complementa amb la relació de 
les diferents entitats signants del conveni, que s’adjunten com annex 1 al present 
dictamen, i amb el programa anual d’execució econòmica, que inclou les actuacions a 
executar per a l’any 2014, i que s’adjunten com annex 2 al dictamen, que un cop es 
formalitzin els convenis amb les entitats signants, s’inclourà cada annex en el 
corresponent municipi. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius de les parts signants del conveni 
són plenament coincidents amb els objectius i missió de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que 
existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el marc d’aquest conveni 
específic. 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
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legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la 
següent: 
 

- Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; 
- article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 

- article 66.3, lletres c), d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

- article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.2) de la 
Refosa núm. 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i 
les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, per a la gestió i l’execució del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), d’acord amb la minuta de conveni 
que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A F ORMALITZAR ENTRE  
L’AJUNTAMENT DE ___________________,  L’AGRUPACIÓ D E DEFENSA FORESTAL  
_______________________, LA FEDERACIO D’ADF DEL MAR ESME I LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE 
PREVENCIO D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 
2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE _____________, representat per l’alcalde/ssa-president/a, Sr./Sra. 
______________, assistit/da per el/la secretari/ària de la Corporació, Sr./Sra. ___________. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ____________, representada pel president, el Sr. 
_____________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DE LA COMARCA DE ____________, representada pel president, el 
Sr. _____________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1.  Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que 

formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a 
persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 

 
2. Que l'ajuntament de ___________________ (en endavant Ajuntament) té atribuïdes les 

competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció 
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del 
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
3. Que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i 

administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització fan necessari 
un suport extern,  que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament. 

 
4. Que les agrupacions de defensa forestal (en endavant ADF), contemplades a la Llei 

6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu 
principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que 
aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund 
coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat. 

 
5. Que la Federació d’ADF del Maresme és una  entitat privada amb personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de 
representació de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que te com a objectiu 
principal recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els 
incendis forestals de les ADF que estan federades.  

 
6. Que la Federació d’ADF del Maresme disposa del recolzament tècnic d’un enginyer de 

la Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la comarca 
en matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les activitats 
relacionades amb la contractació, seguiment i execució de les obres dels Plans 
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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7. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  

 
8. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l’any 1987, 
una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  

 
9. Que el suport de la Diputació es concreta en la redacció i revisió de Plans territorials i 

en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la 
demarcació de Barcelona.  

 
10. Que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten entre altres en 

el Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
 

11. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 4 
anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix, 
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que coordina 
i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de la despesa 
d’execució.   

 
12. Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 

l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb  
d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  

 
13. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels PPI esmentats, es 

decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel present 
conveni.  

 
14. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni 
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 

 
15. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 

6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté 
el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les 
infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i 
les conseqüències dels incendis forestals, a més de determinar les accions que s’han 
de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la 
vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució. 

 
16. Que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un 

programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de quatre anys. 
L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb la 
localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 
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17. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i privades 
financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del PPI amb una 
aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació de Barcelona, i la resta a 
càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i privades si s’escau, amb una  
aportació entre el 5% i el 20%. 

 
18. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es destinen a la 

finalitat que la Federació contracti l’execució de les obres. 
 

La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia xxxxx. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament 
en el desenvolupament dels plans del programa de suport en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer. - Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de ............................................., l’ADF ..........................................., la Federació 
d’ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, 
per a l’execució del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 
Els PPI es portarà a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, quan 
procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes anuals 
d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la comissió de 
seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició i proposta de 
les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit 
redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 
 
Segon. - Compromisos de l’Ajuntament  

 
• Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i millores 

que siguin necessàries. 
 
• Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les 

aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
 
• Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
• Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de les 

obres juntament amb representants de l’ADF, de la Federació d’ADF del Maresme i de la 
Diputació de Barcelona. 
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• Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del Pla 
no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el 
municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa en la 
següent taula:  

 
Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge a finançar des 
de l’ajuntament 

Fins a 5.000 5 % 
Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 
Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 
Major de 20.000 20 % 

 
• Transferir a la Federació l’import corresponent, esmentat en el punt anterior, en un 

termini màxim de 60 dies des de la data la certificació, atenent al que disposa  la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials.  

 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 

convoquin. 
 
• Facilitar la obtenció dels permisos necessaris per la execució de les obres finançades. 

 
Tercer. - Compromisos de l’ADF i de la Federació d’ADF del Maresme 

 
• La Federació es fará càrrec de la gestió econòmica per l’execució de les obres del PPI 

per tal que li siguin transferits els recursos finançers. 
 
• Participar  en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i millores 

que siguin necessàries. 
 
• Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les 

aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
 
• Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de les obres als 

propietaris dels terrenys i finques forestals. 
 
• La Federació contractarà anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons es 

determinin per la Comissió de Seguiment del mateix i les peticions realitzades seguint el 
programa establert en el Pla. 

 
• La Federació realitzarà el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les 

obres una vegada validada pel tècnic de la Diputació la certificació de les mateixes. 
 
• Participar  en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de 

les obres, amb representants de l’ajuntament.   
 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 

convoquin. 
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Quart. - Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

• Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir les obres a executar i certificar les obres 
finalitzades, amb representants de l’ajuntament, de l’ADF i de la Federació d’ADF. 

 

• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta, un cop aplicats els criteris de 
repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del nombre 
d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges: 

 

Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge de la inversió aportat 
per la Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 
Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 
Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 
Major de 20.000 80 % 

 

• Transferir anualment al compte corrent de la Federació, un cop rebuda la justificació i 
emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la 
documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la circular 
núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus 
criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni, 
quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del 
conveni. 

 

• Convocar si procedeix, i prestar assistència a la Comissió de Seguiment del conveni 
assumint les funcions de secretaria de la mateixa.  

 

• Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici pròxim, si 
procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de 
desenvolupament i execució del Pla.  

 

• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de 
prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i obres contractades.  

 
Cinquè. - Comissió de Seguiment:  Objecte,  composició i fu ncionament 
 
La Comissió de seguiment del conveni és l’òrgan paritari per a la interpretació del present 
conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus programes anuals i la 
proposta de modificacions del propi conveni.  
 
Objecte:  La Comissió té per objecte: 
• Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels PPI en el municipi. 
• Acordar les obres a executar en els respectius programes anuals del PPI. 
• Realitzar el seguiment de l’execució del PPI. 
• Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el resultat final 

dels programes anuals per a fer propostes en les posteriors revisions del PPI. 
• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 

 
Composició:  La Comissió estarà integrada pels membres següents: 
- Un representant de l’Ajuntament de ....................... 
- Un representant de l’ADF ....................... 
- Un representant de la Federació d’ADF del Maresme. 
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió 
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Funcionament:  La Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres, 
les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la 
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres per 
establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les 
següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 
• Conèixer l’estat d’execució del PPI 
• Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs 
• Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any  
• Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI 

 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la 
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de 
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 
 
Sisè. - Desenvolupament del Conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres:  

 
• Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a executar durant 

l’any en curs, seguint les pautes següents: 
 

1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa econòmic anual del 
PPI, amb els següents criteris: 

 
- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de 

seguretat de la infraestructura. 
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del 

PPI. 
 

2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 20% del 
cost indicat en el programa del PPI, la Comissió ho justificarà mitjançant valoració i 
pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

 
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran senceres, tal i 

com consten en el programa del PPI. 
 
4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de la inversió de 

les obres seleccionades, serà calculat i aportat pel secretari de la Comissió, a partir 
de: 
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- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en curs.  
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 

ajuntaments. 
- La superfície forestal del municipi. 
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 

700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, 
respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la 
superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una 
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

 
5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades per la 

Comissió figurarà en l’acta de la sessió.   
 

• Les obres a executar es realitzaran segons les determinacions del PPI descrites en les 
Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier del PPI, 
aprovat per l’ajuntament.  

 
• El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex i estarà signat pels membres 

de la Comissió assistents a la sessió. En aquest Annex s’especificarà tant l’import de les 
inversions com la part aportada per la Diputació de Barcelona i per l’ajuntament 
respectiu. Per a la resta d’anualitats, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix 
en el pacte primer del present conveni. 

 
• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres executades, o en 

el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per 
causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de força 
major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer cas es 
podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió. 

 
Setè.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:  
 
Aportació de la Diputació de Barcelona: XXXXXXXX 
Aportació de l’ajuntament de ...............:  XXXXXXXX 
 
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran anualment, quan 
procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos econòmics 
necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la Comissió, dins de les 
partides dels seus pressupostos generals ordinaris. 
 
Vuitè. - Finançament, pagament i forma de justificació 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de XXXXXX€, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats 
l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.  
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L’ajuntament  de ...............  es compromet a efectuar el pagament de XXXXXX€, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària XXXXXX, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats l’aportació es 
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el programa anual, 
proposat per la Comissió de seguiment.  
 
La justificació de les despeses per l’execució de les obres detallades  en el programa 
econòmic del PPI, es farà individualitzada per cada municipi i es requerirà:   

 
• Factura del contractista emesa a nom de la Federació i relativa a les executades en el  

municipi del present  conveni. 
• Informe favorable del tècnic de la Diputació de Barcelona i d’un tècnic en representació 

de l’ajuntament si s’estima oportú, amb la conformitat de l’alcalde/ssa i del president/a de 
l’ADF. 

• Relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a 
terme, amb la conformitat del tècnic de la Diputació de Barcelona i d’un tècnic en 
representació de l’ajuntament si s’estima oportú, amb el vist i plau  de l’alcalde/ssa i del 
president/a de l’ADF prèvia verificació  que s’han complert els objectius de col·laboració 
previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 

 
En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui recuperable 
per part de la Federació. 
 
Un cop la justificació estigui informada favorablement, i de conformitat amb l’ADF i 
l’ajuntament, es procedirà al pagament, per part de la Diputació de Barcelona del valor 
monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el programa anual i els 
imports efectivament justificats. 
 
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins al 30 de 
novembre de l’any en curs.  
 
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la mateixa que 
l’establerta per a l’any 2014.  
 
L’ajuntament aportarà a l’entitat que contracti les obres la part que li correspon en concepte 
de prevenció d’incendis forestals i concretament per a la execució de les obres del PPI de 
l’any en curs.  
 
Novè.-  Vigència del Conveni 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de 
desembre de l’any 2017. 
 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels respectius 
òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual de les actuacions 
previstes durant l'any el curs, quan procedeixi. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
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de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei 
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal 
aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny. 

 
Onzè.- Modificació 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. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Dotzè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 

 
� La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
� La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  
� L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a 
allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós 
administrativa. 

� La decisió unilateral de qualsevol de les quatre parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 
previ a l’altra part. 

� L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
� La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
� Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Tretzè. - Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 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. 
 
Catorzè. - Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa”. 

 
Segon.- Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats signants 
del conveni (annex 1), i a la relació de les obres atorgades, per a l’any 2014, amb els 
imports, separats per ajuntaments i ADF’s, corresponents al Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals (PPI) (annex 2). 
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Tercer.-  Autoritzar i disposar la quantitat de cent cinquanta-quatre mil cent set euros 
amb noranta-cinc cèntims (154.107,95) €, per tal de col·laborar en les despeses que 
es generin en el compliment dels objectius proposats, segons la relació que s’adjunta a 
l’annex 2 al present dictamen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48900 de l’any 2014. 
 
Quart.-  Notificar a les parts signants del conveni, relacionats a l’annex 1 al present 
dictamen, els presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació del 
conveni tipus de cooperació i col·laboració a forma litzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defe nsa Forestal (ADF) i les 
Federacions d’ADF per a la gestió i l’execució dels  Plans del Programa de Suport 
als  Municipis en matèria de prevenció d’incendis f orestals, per import de dos 
milions dos-cents noranta-sis mil dos-cents quarant a euros amb cinc cèntims 
(2.296.240,05) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que en exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de 
Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF), de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  
 
Atès que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que 
formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a 
persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 
 
Atès que el risc d’ incendi forestal i la vulnerabilitat dels municipis a ser afectats per 
aquesta causa, determina la incidència dels Plans Territorials de prevenció d’incendis 
forestals sobre els municipis i que la Diputació amb els ajuntaments, ADF i 
Federacions d’ADF  porten a terme conjuntament sobre el territori. 
 
Atès que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en:   
 
� Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
� Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (en endavant PAM)  
� Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 
� Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU) 
 
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió 
d’aquests Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme 
en els municipis de la demarcació de Barcelona.  
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Atès que aquests Plans poden estar presents en qualsevol municipi de la demarcació 
de Barcelona i la seva presència es regula principalment per la obligació que té 
l’administració municipal en el compliment  de les següents disposicions legals: 
 

• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que obliga a tenir un Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals a 211 municipis de Barcelona que estan 
declarats d’alt risc d’incendi forestal. 
 

• Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, obliga a tenir un Pla 
d’Actuació Municipal contra incendis forestals a 238 municipis de Barcelona 
declarats com a municipis vulnerables als incendis. 
 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les Urbanitzacions, que obliga als ajuntaments a redactar un Pla d’Evacuació i 
un Pla d’Autodefensa a les urbanitzacions ubicades a menys de 500 m de 
terrenys forestals  i en discontinuïtat o no a la trama urbana.  
 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
dels incendis forestals, que possibilita als ajuntaments a organitzar mesures de 
prevenció d’incendis forestals en el seus municipis i participen voluntàriament 
en el Pla d’Informació i Vigilància, promogut pepr la Diputació per persuadir i 
evitar l’inici dels incendis forestals seguint el seu programa tècnic associat.   

 
Atès que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 
tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització fan 
necessari un suport extern,  que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament. 
 
Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de 
març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de 
lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF 
en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi 
en el qual desenvolupen la seva activitat. 
 
Atès que les Federacions d’ADF són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de representació de 
les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que tenen com a objectiu principal 
recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis 
forestals de les ADF que estan federades. 
 
Atès que les Federacions d’ADF disposen del recolzament tècnic d’un enginyer de la 
Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la comarca en 
matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les activitats relacionades 
amb la contractació, seguiment i execució de les obres dels Plans Municipals de 
Prevenció d’Incendis Forestals. 
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Atès que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 
4 anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix, 
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que 
coordina i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de la 
despesa d’execució.   
 
Atès que la Diputació col·labora directament amb 257 ajuntaments per organitzar 
l’emergència municipal en cas d’incendi forestal a través del PAM i que es revisa la 
part operativa mitjançant un simulacre cada any i la part descriptiva cada 4 anys. La 
Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, financia el simulacre i 
les revisions esmentades, assessora als ajuntaments i recolza la coordinació territorial 
dels  esmentats Plans en el cas de que un incendi forestal afecti a varis municipis.  
 
Atès que el PVI  és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per 
a 265 municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la 
que financia el 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment l’activitat 
que es genera durant l’època de risc. 
 
Atès que 424 urbanitzacions de 116 municipis de la demarcació de Barcelona tenen en 
aquests moments redactat el PPU i  que conjuntament amb els ajuntaments s’està en 
un procés d’execució dels Plans, o bé de la seva  revisió o de nova redacció, amb 
l’objectiu comú de que totes les urbanitzacions s’ajustin a les disposicions legals 
vigents i que en aquest sentit, la Diputació proporciona a tots els ajuntaments que ho 
demanin els models de projecte i la documentació tècnica específica per assolir 
l’esmentat objectiu.   
 
Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb  
d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  
 
Atès que els ajuntaments, en la mesura de les seves possibilitats i amb el recolzament 
tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, han anat adequant-se al decret i a les 
lleis especificades amb anterioritat. 
 
Atès que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels Plans Territorials 
esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix 
pel present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la 
gestió deIs Plans Territorials de prevenció d’incendis. 
 
Atès que en aquest moments, dels 310 municipis que configuren la demarcació de 
Barcelona, solament 24 estan fora de les obligacions legals anteriorment descrites i no 
disposen de cap pla territorial de prevenció, de la resta, 284 disposen del PPI, 276 del 
PAM, 265 estan integrats en el PVI i 121 disposen de Plans de Prevenció en les 
Urbanitzacions. 
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Atès que el present conveni tipus pretén establir, de comú acord, una forma 
simplificada de gestió que permeti donar resposta ràpida i eficaç a l’execució dels 
Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals als ens locals i a entitats privades coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, 
que és la prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 
Atès que a través del present conveni tipus es regulen les relacions entre la Diputació 
de Barcelona, i els diferents ajuntaments, ADF’s i les Federacions d’ADF’s, per a 
l’execució dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis, en matèria de 
prevenció d’incendis forestals, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. 
 
Atès que el present conveni contempla cada una de les casuístiques dels 247 
municipis segons disposin d’un Pla o altre i descriu i s’organitza en 4 mòduls 
corresponents a cada un dels 4 Plans Territorials de prevenció (PPI, PAM, PVI i PPU), 
de tal forma que afegint i traient mòduls, el conveni s’adapta a la realitat de cada 
municipi.  
 
Atès que en aquest sentit, el conveni que es presenta recull l’activitat preventiva en 
242 municipis segons el següent quadre: 
 

Plans Territorials de Prevenció 
d’Incendis Forestals 

Nombre de 
municipis i 
convenis 

Nombre de 
mòduls per 

conveni 

 

PPI PAM PVI PPU   
SI SI SI SI 97 4 
SI SI SI NO 127 3 
SI SI NO SI 2 3 
SI SI NO NO 8 2 
SI NO NO SI 6 2 

INCIDÈNCIA 
DELS PLANS 

EN ELS 
MUNICIPIS  

 
SI/NO SI NO NO NO 2 1 

TOTAL 242  
 
Atès que, conseqüentment, hi hauran en total 242 convenis que, alhora d’imprimir-los, 
segons les entitats signants del conveni i que es relacionen en l’annex 1 al present 
dictamen, s’haurà de tenir en compte els plans territorials de prevenció d’incendis 
forestals de què disposen. D’acord amb si tenen o no pla territorial, hi ha 97 convenis 
que tindran el text íntegre del conveni tipus perquè hi ha 97 municipis que tenen els 
quatre plans territorials de prevenció d’incendis forestals; en 127 convenis no procedirà 
fer esment, en els seus pactes, al PPU, perquè hi ha 127 municipis que no en tenen; 
en 2 convenis no procedirà fer esment, en els seus pactes, al PVI, perquè hi ha dos 
municipis que no en tenen; en 8 convenis no procedirà fer esment, en els seus pactes, 
ni al PVI ni al PPU, perquè hi ha 8 municipis que no en tenen; en 6 convenis no 
procedirà fer esment, en els seus pactes, ni al PAM ni al PVI, perquè hi ha 6 municipis 
que no en tenen; i per últim, en 1 sol conveni no procedirà fer esment, en els seus 
pactes, ni al PPI ni al PAM ni al PPU, perquè hi ha un municipi que no en té. 
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Atès que per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes anuals 
d’execució econòmica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), 
s’adjunten com annex 2 al present dictamen, el qual especifica les obres que són 
objecte d’actuació, per municipis i per ADF’s, amb el cost de l’obra, i l’aportació 
atorgada per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, en conseqüència, aquest conveni tipus es complementa amb la relació de 
les diferents entitats signants del conveni, que s’adjunten com annex 1 al present 
dictamen, i amb el programa anual d’execució econòmica del Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals (PPI), que inclou les actuacions a executar per a l’any 
2014, i que s’adjunten com annex 2 al dictamen, que un cop es formalitzin els convenis 
amb les entitats signants, s’inclourà cada annex en el corresponent municipi. 
 
Atès que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i 
que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que 
les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius de les parts signants del conveni 
són plenament coincidents amb els objectius i missió de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que 
existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el marc d’aquest conveni 
específic. 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la 
següent: 

- Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; 
- article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 
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- article 66.3, lletres c), d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

- article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.2) de la 
Refosa núm. 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i 
les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR  ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  L’AJUNTAMENT DE ___________________ 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE ________________ _______ I LA 
FEDERACIO D’ADF DE _______________________,  PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ 
DELS PLANS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 
2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE _____________, representat per l’alcalde/ssa-president/a, Sr./Sra. 
______________, assistit/da per el/la secretari/ària de la Corporació, Sr./Sra. ___________. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ____________, representada pel president, el Sr. 
_____________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF de ____________, representada pel president, el Sr. _____________, 
en nom i representació d’aquesta entitat. 
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II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
II. A.- De caràcter general 

 
1. Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que 

formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a 
persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 

 
2. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l’any 1987, 
una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  

 
3. Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de Plans 

territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis 
de la demarcació de Barcelona.  

 
4. Que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en:   

� Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
� Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (en endavant PAM)  
� Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 
� Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU) 

 
5. Que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 

d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 
40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres 
c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  

 
6. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals i el decret 123/2005 que la desenvolupa, fixen les obligacions 
municipals respecta a la protecció de les urbanitzacions. 

 
7. Que la redacció d’un nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en les urbanitzacions 

requereix d’una especialitat tècnica específica i d’anàlisi territorial que l’ajuntament pot 
rebre de la Diputació de Barcelona. 

 
8. Que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i 

administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització fan necessari un 
suport extern,  que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament. 

 
9. Que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, 

Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i 
lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual 
desenvolupen la seva activitat. 
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10. Que les Federacions d’ADF són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de representació de les ADF 
de la comarca, sense ànim de lucre, i que tenen com a objectiu principal recolzar i 
complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis forestals de les 
ADF que estan federades. 

 
11. Que les Federacions d’ADF disposen del recolzament tècnic d’un enginyer de la 

Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la comarca en 
matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les activitats relacionades 
amb la contractació, seguiment i execució de les obres dels Plans Municipals de 
Prevenció d’Incendis Forestals. 

 
12. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  

 
13. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 4 anys 

especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix, essent la 
Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que coordina i enllaça 
territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de la despesa 
d’execució.   

 
14. Que la Diputació col·labora directament amb 257 ajuntaments per organitzar 

l’emergència municipal en cas d’incendi forestal a través del PAM i que es revisa la part 
operativa mitjançant un simulacre cada any i la part descriptiva cada 4 anys. La Diputació 
a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, financia el simulacre i les revisions 
esmentades, assessora als ajuntaments i recolza la coordinació territorial dels  
esmentats Plans en el cas de que un incendi forestal afecti a varis municipis.  

 
15. Que el PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 265 

municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de Barcelona, 
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que financia el 
90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment l’activitat que es genera 
durant l’època de risc. 

 
16. Que 424 urbanitzacions de 116 municipis de la demarcació de Barcelona tenen en 

aquests moments redactat el PPU i  que conjuntament amb els ajuntaments s’està en un 
procés d’execució dels Plans, o bé de la seva  revisió o de nova redacció, amb l’objectiu 
comú de que totes les urbanitzacions s’ajustin a les disposicions legals vigents i que en 
aquest sentit, la Diputació proporciona a tots els ajuntaments que ho demanin els models 
de projecte i la documentació tècnica específica per assolir l’esmentat objectiu.   

 
17. Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 

l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb  
d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  

 
18. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels Plans Territorials 

esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel 
present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió 
deIs Plans Territorials de prevenció d’incendis. 
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19. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen  són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 

 
II. B.- De caràcter específic 

 
II.B.1.- Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Fore stals (PPI) 

 
20. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 

6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document  bàsic que 
conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les 
infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació 
i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la 
xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la 
xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull 
informació sobre els models de combustible, els equipaments i les infraestructures 
més vulnerables i els  elements del territori que poden provocar un incendi, a més de 
determinar les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de 
punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un 
calendari d’execució. 

 
21. Que d’acord  amb l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 

Catalunya, els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa 
Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació 
de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer 
pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions 
continguts en el Pla de Prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per 
l’Administració. 

 
22. Que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un 

programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de quatre anys. 
Aquestes previsions i mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives 
d’actuacions i inversions,  i d’un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. 
L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb el 
codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 

 
23. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i privades 

financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del PPI amb una 
aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació de Barcelona, i la resta a 
càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i privades si s’escau, amb una  
aportació entre el 5% i el 20%. 

 
24. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es destinen a la 

finalitat que l’ADF contracti l’execució de les obres. 
 
25. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic a la revisió del PPI als 

ajuntaments que tinguin exhaurida la vigència del seu Pla.  
 

II.B.2.- Pla d’Actuació Municipal en cas d’Incendi Forestals (PAM)  
 

26. Que el PAM és obligatori pels municipis segons la llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya.  
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27. Que segons l’article 24 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya tots els plans han d'ésser revisats cada quatre anys. La revisió ha d'ésser 
aprovada i homologada pel mateix procediment de l'aprovació i l'homologació inicials i 
que es revisen totes les fitxes i els seus continguts genèrics que configuren el Pla.   

 
28. Que el Pla INFOCAT, en la seva última revisió de 2012, recull els municipis obligats i  

recomanats per a l’elaboració del PAM per incendis forestals.  
 
29. Que el PAM per emergències d’incendis forestals és un document que recull els 

protocols d’actuació, la relació de recursos humans i materials disponibles, i estableix 
les directrius per restablir els serveis i recuperar la normalitat. El manual d’actuació 
del PAM té per objecte organitzar els mitjans humans i materials del municipi per 
afrontar l’emergència, coordinar-los amb els bombers i altres serveis i assegurar la 
protecció de persones i bens.  

 
30. Que la Diputació de Barcelona dona suport tècnic a l’Ajuntament per a la preparació 

de la documentació a tramitar per a l’homologació del PAM.  
 
31. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic per als simulacres 

d’activació del PAM i l’actualització de les fitxes de recursos humans i materials del 
PAM als ajuntaments abans del període de risc d’incendi.  

 
II.B.3.- Pla d’Informació i Vigilància contra incen dis forestals (PVI) 

 
32. Que els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 

addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals 
del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995). 

 
33. Que el PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la 

província amb una xarxa de punts de guaita i un programa d’actuacions especials per 
als dies de risc molt alt o extrem d’incendis forestals.  

 
34. Que el PVI té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i de que si es produeixen tinguin 

el menor efecte possible en coordinació amb l’administració forestal, amb el bombers i 
amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF. 

 
35. Que el PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de 

prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i 
informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis 
detectades per la seva ràpida extinció. 

 
36. Que el Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del 

PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i 
assignació de mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el 
pressupost general de la campanya i els termes en què es finança aquest pressupost. 

 
37. Que l’ajuntament i l’ADF col·laboren en planificació, execució, control i valoració del 

PVI.  
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II.B.4.- Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per les Urbanitzacions (PPU) 
 
38. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, obliga a tenir una sèrie d’infrastructures específiques de protecció 
de la pròpia urbanització més un Pla d’Autoprotecció que s'ha d'incorporar al pla 
d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a 
incendis forestals a Catalunya (Infocat). 

 
39. Que la Diputació de Barcelona, des de 2003, amb la intenció de recolzar als 

ajuntaments en el compliment de l’esmentada Llei, va elaborar un document tècnic, 
específic, el PPU, en el que es recull l’anàlisi i propostes de millora de les 
infrastructures que descriu la Llei més dos projectes executius referits a la reducció 
del combustible de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i de la franja 
perimetral, així com un Pla d’Evacuació de la Urbanització (PEU). 

 
40. Que executar els PPU i disposar del PEU és important per millorar la seguretat dels 

seus habitants en cas d’incendi i per assegurar que l’Ajuntament compleix les seves 
obligacions legals. 

 
41. Que la Diputació de Barcelona ofereix un ajut econòmic o tècnic per redactar nous 

Plans o per recolzar  la tramitació administrativa del mateix per tal de facilitar i 
implementar la seva execució.  

 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia _________. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un 
interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels plans del 
programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de ............................................. (en endavant l’Ajuntament),  l’ADF 
........................................... (en endavant l’ADF), , la Federació d’ADF de ................. (en 
endavant la Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 
2017, per a l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis forestals:         

 
� Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
� Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  
� Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 
� Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (PPU) 
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Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, quan 
procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes anuals 
d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la comissió de 
seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició i proposta de 
les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit 
redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 
 
Segon. - Compromisos de l’Ajuntament  

 
o En relació al PPI 

 
• Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i 

millores que siguin necessàries. 
 
• Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les 

aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
 
• Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
• Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de 

les obres juntament amb representants de l’ADF, la Federació d’ADF  i de la Diputació 
de Barcelona. 

 
• Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del 

Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants 
en el municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa 
en la següent taula:  

 
Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge a finançar des 
de l’ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 
Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 
Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 
Major de 20.000 20 % 

 
• Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès 

l’informe favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la 
documentació justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present 
conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte 
vuitè del conveni. 

 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 

convoquin. 
 
• Sol·licitar la revisió quadriennal del PPI a la Diputació de Barcelona mitjançant el 

procediment que es determini en el seu moment.  
 
• Facilitar l’obtenció dels permisos necessaris per l’execució de les obres amb la 

col·laboració de l’ADF.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

243/253 

o En relació al PAM 
 

• Facilitar a la OTPMIF les dades necessàries per la revisió i redacció de les fitxes i 
documents esmentats en l’apartat II.B.2 dels Antecedents i Motivacions del present 
conveni amb la finalitat de revisar o elaborar el nou Pla d’us en cas d’incendi i el 
model per procedir a la seva homologació.  

 
• Participació de l’alcalde o persona delegada com a responsable municipal de 

l’emergència, juntament  amb  la resta de responsables que configuren el PAM, en la 
realització del simulacre anual. 

 
• Sol·licitar a la Diputació de Barcelona mitjançant el procediment que es determini, la 

realització del simulacre anual  d’activació del  Pla en cas d’incendi forestal. 
 

o En relació al PVI 
 

• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb 
els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.  

 
• Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 

desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 
• Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb els 

ajuntaments i l’ADF de la zona. 
 
• Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 

substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa 
Tècnic esmentat anteriorment. 

 
o En relació al PPU 

 
• Sol·licitar, si s’escau, en les convocatòries que obri la Diputació de Barcelona per 

aquesta finalitat, ajuts de caràcter tècnic o d’import econòmic per la redacció de nous 
PPU o pel suport a la tramitació administrativa del mateix en el cas de que estiguin 
redactats.  

 

• Facilitar a la OTPMIF, un plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i 
les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals.  

 
Tercer. - Compromisos de l’ADF i de la Federació  

 
o En relació al PPI  

 
• Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i 

millores que siguin necessàries. 
• Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les 

aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
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• L’ADF destinarà anualment l’aportació de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona 
a l’execució de les obres relacionades en el PPI i a executar segons el calendari 
previst en el Pla.  

 
• Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de les obres 

als propietaris dels terrenys i finques forestals. 
 
• L’ADF contractarà anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons es 

determinin per  la Comissió de Seguiment del mateix i les peticions realitzades 
seguint el programa establert en el Pla. 

 
• L’ADF realitzarà el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les obres 

una vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les 
mateixes. 

 
• Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de 

les obres, amb representants de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 
 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 

convoquin. 
 

o En relació al PAM 
 

• Facilitar a l’ajuntament les dades necessàries per la revisió i redacció de les fitxes i 
documents esmentats que configuren el PAM i que estan relacionades amb els 
membres de l’ADF i el material i mitjans existents en el municipi.  

 

• Participar de forma delegada en el simulacre anual de l’ajuntament, per l’organització 
de l’emergència municipal en el cas d’incendi forestal.  

 
o En relació al PVI 

 
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla d’acord 

amb els pactes del present conveni  i del Programa Tècnic. 
 

• Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del personal 
que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen 
les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del PVI. 

 

• Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i la 
OTPMIF. 

 

• Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 
o En relació al PPU 

 
• L’ADF, en col·laboració amb l’ajuntament i recolzada per la Federació pot adaptar, si 

es creu necessari  el programa de vigilància i prevenció vigent fixat per l’article 6é de 
l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 sobre regulació de les ADF, a les necessitats de 
sensibilització, participació ciutadana i actuacions preventives actives i passives de 
les urbanitzacions. 
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• Col·laborar amb les institucions publiques en el desenvolupament del Decret  
123/2005 sobre mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.  

 
Quart. - Compromisos de la Diputació de Barcelona  

 
o En relació al PPI 

 
• Recollir la sol·licitud quadriennal de revisió del PPI plantejada per l’ajuntament  i donar 

resposta a la mateixa. Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per 
dur a terme la revisió; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI 
amb els representants de l’ajuntament, l’ADF i altres institucions vinculades amb la 
prevenció dels incendis; i presentar i lliurar el Pla definitiu als representants de 
l’ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la prevenció 
dels incendis forestals. 

 
• Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir, d’acord amb la disponibilitat de recursos 

humans i materials, les obres a executar; i certificar les obres finalitzades, amb 
representants de l’ajuntament i de l’ADF. 

 
• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats 

els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del 
nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges: 

 
Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge de la inversió aportat 
per la Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 
Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 
Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 
Major de 20.000 80 % 

 
• Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès 

l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la 
documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la 
circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i 
els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al 
present conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del 
pacte vuitè del conveni. 

 
• Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de Seguiment 

del conveni.  
 
• Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici pròxim, si 

procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de 
desenvolupament i execució del Pla.  

 
• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de 

prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i obres contractades.  
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o En relació al PAM 
 

• Revisar cada quatre anys tot el contingut del PAM, conjuntament amb l’ajuntament i 
coincidint amb la revisió del PPI, d’acord amb la disponibilitat de recursos humans i 
materials.  

 

• Preparar la documentació necessària a facilitar a l’ajuntament per tal de poder revisar  
o  redactar el Pla i incorporar al mateix els canvis que puguin afectar a la seva 
activació per fer front a  l’emergència en cas d’incendi forestal.  

 

• Elaborar els documents per facilitar l’homologació del Pla per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya a l’ajuntament.   

 

• Oferir als responsables municipals, un simulacre d’activació del Pla per fer front a  
l’emergència en cas d’incendi forestal en el que participin les persones adscrites 
responsables del Pla i a més a més, representants de l’ADF. 

 

• Recollir la sol·licitud anual de l’ajuntament per la realització del simulacre d’activació 
del  Pla en cas d’incendi forestal i donar resposta a la mateixa. 

 
o En relació al PVI 

 
• Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del 

present conveni  i del Programa Tècnic.  
 

• Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament  i ADF en 
el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.  

 

• Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del personal 
que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

• Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada. 

 

• Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic,  per garantir la viabilitat i execució  del Pla.  

 

• Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.  
 

• Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a 
l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei.  

 
o En relació al PPU 

 
• Posar a disposició de l’Ajuntament i/o de l’empresa contractada el banc de dades i els 

procediments informàtics dissenyats específicament per la redacció i tramitació de 
Plans de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions. 

 

• Fomentar la redacció de PPU i la seva execució així com els treballs d’adaptació i 
conservació de les parcel·les i zones verdes que siguin propietat municipal dins de les 
urbanitzacions, d’acord amb l’article 7è del Decret 123/2005 sobre mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.  
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Cinquè. - Comissió de Seguiment  
 
La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present 
conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus programes anuals i la 
proposta de modificacions del propi conveni.  
 
Objecte:  La Comissió té per objecte: 
• Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels Plans de prevenció que es 

desenvolupen en el municipi. 
• Acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de vigència del 

conveni. 
• Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI. 
• Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el resultat de la 

resta de Plans per a fer propostes de millora.  
• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 

 
Composició:  La Comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents: 
- Un representant de l’Ajuntament de  .............. 
- Un representant de l’ADF ....................... 
- Un representant de la Federació d’ADF de ................. 
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió 
 

Funcionament:  La Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres, 
les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la 
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres per 
establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les 
següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 
 
• Conèixer l’estat d’execució del PPI 
• Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs 
• Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any  
• Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI 
• Proposar l’assignació mínima pel funcionament del PVI. 

 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la 
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de 
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 
 
Sisè. - Desenvolupament del conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 
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o En relació al PPI 
 

• Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a executar 
durant l’any en curs, segons el següent procediment: 

 
1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa econòmic anual 

del PPI, amb els següents criteris: 
 
- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de 

seguretat de la infraestructura. 
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del 

PPI. 
 

2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 20% del 
cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i 
pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

 
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran senceres, 

tal i com consten en el programa del PPI. 
 
4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de la inversió de 

les obres seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIF, a partir de: 
 

- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en 
curs.  

- La disponibilitat pressupostària de l’ajuntament per a l’any en curs.  
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 

ajuntaments. 
- La superfície forestal del municipi. 
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior 

a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, 
respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a 
la superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una 
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

 
5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades per la 

Comissió es redactarà en una acta o document similar, per tal que quedi 
constància de l’acord.  

 
• Les obres s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes 

Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier del Pla 
municipal de Prevenció, ubicat a l’ajuntament. 

 
• El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex i estarà signat pel 

president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de Barcelona, en ell 
s’especificarà tant l’import de les inversions com la part aportada per la Diputació de 
Barcelona i per l’ajuntament respectiu. Per a la resta d’anualitats, l’annex s’aprovarà 
d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del present conveni. 
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• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres executades, o 
en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme 
per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de 
força major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer 
cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió. 

 
o En relació al PAM 

 
• La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, podrà valorar les incidències 

relacionades amb el PAM respecte al simulacre, posada en funcionament del Pla en 
cas d’incendi forestal, i propostes de millora pel següent any. 

 
o En relació al PVI 

 
• L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 

aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’ajuntament per la execució del Pla 
en el seu municipi. 

 
• El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 

determinacions i objectius generals aquí relacionats. 
 
• La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat  el funcionament del PVI en totes 

les vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si 
s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts que integren la 
Comissió.  

 
o En relació al PPU 
 

• La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, valorarà les incidències 
relacionades amb les urbanitzacions dels municipi en la que s’analitzaren els 
possibles treballs d’adaptació i conservació de les parcel·les i zones verdes que siguin 
propietat municipal, la redacció de nous Plans i/o el suport prestat per la Diputació als 
tràmits administratius de què consten els Plans.  

 
Setè.- Pressupost 

 
o En relació al PPI 

 
La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:  

 
Aportació de la Diputació de Barcelona:  XXXXXXXX 
Aportació de l’ajuntament de ...............:   XXXXXXXX 
 
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran anualment, quan 
procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos econòmics 
necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la Comissió, dins de les 
partides dels seus pressupostos generals ordinaris. 
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o En relació al PAM 
 

La Diputació de Barcelona assignarà anualment, d’acord amb les seva disponibilitat 
pressupostària, uns  recursos econòmics dins de  les partides del seu pressupost general 
ordinari. 
 
o En relació al PVI 

 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 

 
o En relació al PPU 

 
La Diputació assignarà anualment, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, 
uns  recursos econòmics dins de  les partides del seu pressupost general ordinari. 

 
Vuitè. - Finançament, pagament i forma de justificació 

 
o En relació al PPI 

 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de XXXXXX €, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats 
l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.  
 
L’ajuntament  es compromet a efectuar el pagament de XXXXXX €, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats 
l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.  
 
La justificació de les obres detallades en el programa econòmic es realitzarà mitjançant una 
relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a 
terme, previ informe favorable del tècnic de la Diputació  i d’un tècnic en representació de 
l’ajuntament si s’estima oportú i sempre amb la conformitat de l’alcalde/ssa i del president/a 
de l’ADF, que verifiqui que s’han complert els objectius de col·laboració previstos, així com 
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 
 
En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui recuperable 
per part de l’ADF. 
 
Un cop la justificació estigui informada favorablement, es procedirà al pagament, per part de 
la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties 
estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats. 
 
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins al 30 de 
novembre de l’any en curs.  
 
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la mateixa que 
l’establerta per a l’any 2014.  
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L’ajuntament aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció d’incendis 
forestals i concretament per a la execució de les obres del PPI de l’any en curs.  

 
o En relació al PAM 

 
La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides del 
seu pressupost general ordinari.  

 
o En relació al PVI 

 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de  
les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible 
de les unitats de vigilància. 
 
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la 
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic. 

 
o En relació al PPU 

 
La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides del 
seu pressupost general ordinari.   

 
Novè.-  Vigència del Conveni 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de 
desembre de l’any 2017. 
 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels respectius 
òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual de les actuacions 
previstes durant l'any el curs, quan procedeixi. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei 
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal 
aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny. 
 
Onzè.-  Modificació 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. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
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Dotzè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 

 
� La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
� La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  
� L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a 
allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós 
administrativa. 

� La decisió unilateral de qualsevol de les quatre  parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 
previ a l’altra part. 

� L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
� La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
� Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Tretzè. - Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 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. 
 
Catorzè. - Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa”. 

 
Segon.- Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats signants 
del conveni (annex 1), i a la relació de les obres atorgades, per a l’any 2014, amb els 
imports, separats per ajuntaments i ADF’s, corresponents al Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals (PPI) (annex 2). 

 
Tercer.-  Autoritzar i disposar la quantitat de dos milions dos-cents noranta-sis mil   
dos-cents quaranta euros amb cinc cèntims (2.296.240,05) €, per tal de col·laborar en 
les despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats, segons la 
relació que s’adjunta a l’annex 2 al present conveni, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50002/172A0/48900 de l’any 2014. 
 
Quart.-  Notificar a les parts signants del conveni, relacionats a l’annex 1 al present 
dictamen, els presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat Sr. Prat pregunta pel punt núm. 5 de l'Ordre del dia i s'interessa per saber 
com està procedimentalment el recurs 135/2014  interposat per la Delegació de 
Govern a Catalunya contra l’acord del Ple, de 19 de desembre de 2013, relatiu al 
reconeixement del dret del personal de la Diputació de Barelona a la percepció de la 
part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 corresponent al 
període comprès entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012. 
 
La Secretària General, Sra. Mahillo, respon dient que en aquests moments s'ha 
reenviat l'expedient administratiu als efectes que la Delegació del Govern a Catalunya 
formalitzi la demanda. Rebuda aquesta, es procedirà en el termini de 20 dies a 
formular la resposta. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 20 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


