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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 26 DE JUNY DE 2014 
 

A la ciutat de Barcelona, el 26 de juny de 2014, a les11 hores i 10 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president senyor 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,  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, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats 
diputades amb veu però sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, 
Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano 
Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i Romero 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 Joan Carles García i Cañizares, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Joan Roca i Lleonart i Gerard Ardanuy i Mata. 
 

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de juny de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
135/2013, interposat pel funcionari A. G. M-N. contra la resolució de 29/01/2013 que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que li havia estat autoritzat 
per decret de 22/11/2007. 
 

3.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 27 de maig de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, en el procediment núm. 
128/2014, interposat per S. G. Q. en reclamació d’incapacitat permanent total derivada 
d’accident laboral. 
 

4.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 28 de maig de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. XXXX/XXXX, instat per 
A. M. R. B. 
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5.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 28 de maig de 2014, de 
compareixença com a demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, en el recurs núm. 168/2012-M2, interposat per Caja de Seguros 
Reunidos y Reaseguros Caser, SA contra el decret que va inadmetre la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident que va 
tenir lloc a la carretera C-16Z, a causa de la caiguda d’un arbre sobre un vehicle. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del “Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
subscrit en data 10 de maig de 2013, en desenvolupament del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació 
d’accions desestimades i deixar deserta la convocatòria 20142014512000579B, (donar 
suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament) així 
com ampliar el termini de resolució de les convocatòries 20142014512000573B (donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de cooperació al desenvolupament) i 
20142014512000575B (donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament), 
en el marc de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar la quantitat imputada al 
pressupost 2014 de l’Organisme de Gestió Tributària per al contracte de les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària , formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, 
corresponent a la Subdirecció de Logística. 
 

Servei de Programació 
 

10.- Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per subprogrames del 
1r. trimestre de l’any 2014. 
 

Programa de Crèdit Local 
 

11.- CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de cent quaranta-tres mil setanta-nou euros amb trenta cèntims 
(143.079,30) €  a l'Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, SA  per finançar les inversions del pressupost 2014. 
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12.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de quatre-cents vuitanta-sis mil  
quatre-cents seixanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (486.469,62) € a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 

13.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de vuitanta-un mil set-cents cinquanta-nou euros 
amb seixanta cèntims (81.759,60) € a l'Ajuntament de Parets del Vallès a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 

14.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de setanta-sis mil quaranta euros amb      
cinquanta-sis cèntims (76.040,56) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 

15.- VILADECANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de tres-cents seixanta-nou mil vuit-cents vint-i-cinc euros 
amb noranta-dos cèntims (369.825,92) € a l'Ajuntament de Viladecans a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la pròrroga 
tàcita del conveni de 13 de maig de 2003, signat amb l’Associació Promotora del 
Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, i autoritzar l’ús temporal de 
determinats espais de l’edifici del carrer Sant Pere més Baix, núms. 7-9, de Barcelona, 
a favor de l’esmentada associació. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la 
convocatòria (núm. 2014/5803) per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de la 
Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen  activitats de Respir per a les 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2014 
per un import de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb 
seixanta-sis cèntims  (242.859,66) €. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2010/1765. 
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19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, en resolució de l’expedient núm. 
2010/4795. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/1050. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa R3 
Recymed, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/1379. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. Y. R. G., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/2611. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una  autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Climent de  Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2014/2779. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas Natural 
Distribución SDG, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/2892. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2014/3205. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. P., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/3618. 
 
27.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat per la Junta 
de Govern de data 8 de maig de 2014, pel qual es va aprovar una autorització d’obres 
a favor de la UTE Solsonès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1787. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 12 de juny de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 12 de juny 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 de la Presi dència, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelon a, que desestima el recurs 
núm. 135/2013, interposat pel funcionari A. G. M-N.  contra la resolució de 
29/01/2013 que deixava sense efecte el perllongamen t en el servei actiu que li 
havia estat autoritzat per decret de 22/11/2007.-  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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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 135/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per A. G. M-N. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava 
sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret 
de 22 de novembre de 2007. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb 
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei 
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que 
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona que desestima el recurs núm. 135/2013, interposat per A. G. M-N. contra la 
resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el perllongament en el 
servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 22 de novembre de 2007, per 
considerar aquella resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
3.- Donar compte del decret de la Presidència, de d ata 27 de maig de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat Social núm. 26 de B arcelona, en el procediment 
núm. 128/2014, interposat per S. G. Q. en reclamaci ó d’incapacitat permanent 
total derivada d’accident laboral.-  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 Social número 26 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor S. G. Q. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS), Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, 
en reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral. 
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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 
 
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 Social número 26 de Barcelona en el 
procediment número 128/2014 instat pel senyor S. G. Q. contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Activa 
Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total 
derivada d’accident laboral. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
4.- Donar compte del decret de la Presidència, de d ata 28 de maig de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat de Primera Instànci a núm. 5 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabu da núm. XXXX/XXXX, 
instat per A. M. R. B.-  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: 
 
La Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya ha adreçat a la Diputació de 
Barcelona un ofici, de data 9 de maig de 2014 i registrat d’entrada a la Corporació el 
dia 13, pel qual dóna trasllat de la cèdula de notificació que ha rebut del Jutjat de 1a. 
Instància núm. 5 de Badalona que la citava per comparèixer en el procediment 
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. XXXX/XXXX, instat per la senyora  
A. M. R. B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. X de XXXX, volum XXXX, llibre XXX, foli XX, finca núm. XXXX (abans 
XXXX). 
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El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Cèdula de 
citació de data 24 d’abril de 2014, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i 
als titulars limítrofs, entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, 
per tal que en el termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret 
convingui. 
 
L’excés de cabuda que l’actora pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació 
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent 
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat 
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè, 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de 
referència. 
 
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 de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. XXXX/XXXX, instat per 
la senyora A. M. R. B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre 
de la Propietat núm. X de XXXX, volum XXXX, llibre XXX, foli XX, finca núm. XXXXX 
(abans XXXX). 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i  d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat. 
 
5.- Donar compte del decret de la Presidència, de d ata 28 de maig de 2014, de 
compareixença com a demandada, davant el Jutjat Con tenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 168/2012-M2 , interposat per Caja de 
Seguros Reunidos y Reaseguros Caser, SA  contra el decret que va inadmetre la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys materials 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carre tera C-16Z, a causa de la caiguda 
d’un arbre sobre un vehicle.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a codemandada, juntament amb la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 168/2012-M2, procediment abreujat, interposat per “Caja de Seguros Reunidos y 
Reaseguros Caser, S.A.”, contra el Decret, de data 24 de gener de 2012, que va 
inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l'accident ocorregut el dia 25 d'octubre de 2010 a la carretera C-16Z, a 
causa de la caiguda d'un arbre sobre el vehicle. 
 
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 i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de 
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 16 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
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, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
168/2012-M2, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona i instat per “Caja de Seguros Reunidos y Reaseguros Caser, S.A.”, contra el 
Decret, de data 24 de gener de 2012, que va inadmetre la RRP formulada pels danys 
materials derivats de l'accident ocorregut el dia 25 d'octubre de 2010 a la carretera C-
16Z, a causa de la caiguda d'un arbre sobre el vehicle. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 168/2012-M2 a la companyia asseguradora 
Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
Zurich. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació del 
“Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i 
a la prestació adequada de serveis públics locals”,  en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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. 
 
El Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es 
posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments principals: Meses 
de concertació, Catàlegs de serveis i Programes complementaris, essent aquests 
últims instruments específics elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera 
especial, per pal·liar els efectes econòmics de les situacions d’emergència i urgències 
davant situacions imprevistes, així com les adreçades a accions per situacions 
conjunturals.  
 
El present “Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” es planteja com un 
instrument amb el què es pretén contribuir a conferir un suport integral a la cooperació 
local per part de la Diputació de Barcelona. Així, el present Programa complementari i 
els successius que s’aprovin en el decurs d’aquesta anualitat i la propera trobaran en 
el suport a la cooperació local el fonament bàsic de la seva elaboració, però també la 
finalitat primordial a què respon la seva implementació i execució.  
 
I és que en un moment com el present, en el que les dificultats econòmiques, 
polítiques i socials obliguen a adoptar mesures adequades i eficients per a donar 
resposta a les necessitats dels governs locals i d’una ciutadania cada vegada més 
exigent, esdevé cabdal que una institució com és la Diputació de Barcelona treballi per 
establir un marc idoni per a garantir la cooperació local i per a conferir als governs 
locals un suport de caràcter integral en consonància amb les competències que 
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s’atribueixen a les Diputacions pels articles 31 i 36, en relació amb l’article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i pels articles 91 a 93 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos 
legal, els quals estableixen la competència de les diputacions provincials per a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora amb 
relació amb la comesa dels futurs Consells de vegueria en els termes dels articles 90 i 
91 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de juliol.  
 

La finalitat del “Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” és, d’una banda, 
garantir la sostenibilitat de les inversions a través del finançament d’aquelles 
actuacions considerades “financerament sostenibles” i de l’altra, garantir la solvència 
financera local als efectes de procurar que la prestació dels serveis públics per part de 
les entitats locals de la demarcació sigui adequada i suficient. 
 

Essent doncs voluntat de la Diputació aprovar un Programa complementari que 
contribueixi a assegurar la sostenibilitat de les inversions i a garantir la continuïtat de la 
prestació dels serveis públics per part dels municipis de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona, s’articulen les dues línies de suport que tot seguit es detallen: 
 

-  Línia de suport a les inversions financerament sostenibles (línia 1), que té el 
següent fonament normatiu: La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre de 
control del deute comercial del sector públic, introdueix una nova Disposició 
addicional 6ª a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, que estableix els requisits que han de complir les 
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit 
pressupostari a l’anualitat 2014, fa referència al terme “inversió financerament 
sostenible”, el qual és desplegat a la nova Disposició addicional setzena (16ª) del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), introduïda pel 
Reial decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per 
a reparar els danys ocasionats els dos primers mesos del 2014 per les 
tempestes de vent i mar a la costa atlàntica i a la costa cantàbrica.  

  

La citada Disposició Addicional 16ª del TRLRHL estableix al seu apartat 3r la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions que compleixin allò previst a la citada disposició i 
que vagin assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  

 

En vista d’aquesta nova regulació, la present línia de suport va orientada a la 
sostenibilitat, i més particularment, a establir el marc idoni per a la concessió 
d’ajuts adreçats al finançament d’inversions financerament sostenibles, en els 
termes de la Disposició addicional 16ª del TRLRHL.  

 

-  Línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals: 
Complementant la línia de suport anterior, aquesta segona línia s’articula amb la 
finalitat de fer efectiva la solvència financera de les hisendes locals, i en darrera 
instància, la prestació dels serveis públics locals en un context de crisi 
econòmica i d’insuficiència financera per al conjunt del món local, a través de la 
concessió de recursos econòmics. 
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Els destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa 
complementari són els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. No 
obstant això, no es preveu com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el 
règim específic que li és aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en 
sessió de data 25 d’abril de 2013, i en la mesura que el referit conveni es configura 
com l’instrument regulador del conjunt de les actuacions desenvolupades en el marc 
de l’espai de concertació establert entre ambdues institucions en desenvolupament del 
Pla.  
 
La Diputació de Barcelona, com a institució adreçada a garantir la cooperació i 
l’assistència local a tots els governs locals del seu àmbit territorial, sigui quina sigui la 
seva dimensió econòmica, poblacional i organitzativa, i fruit d’una ferma convicció 
municipalista basada en la voluntat d’arribar a totes les ciutats i a tots els pobles de la 
demarcació, ha aprovat també el Protocol específic de suport al petit municipi amb la 
voluntat de prestar l’assistència i cooperació adequada a aquells municipis que, per 
ser de menor dimensió, requereixen d’un suport específic per a garantir la prestació 
adequada dels serveis públics locals.  
 
Amb tot, el present Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals també preveu conferir 
un suport específic vers els municipis de menor població, i en particular, dels de menys 
de 1.000 habitants, a través de l’aplicació d’un factor de correcció a l’alça en el càlcul 
de la distribució dels fons de prestació.   
 

Vista la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, en virtut de la qual es preveu que les subvencions que integren els 
plans o instruments similars aprovats per les Diputacions amb l’objecte de portar a 
terme funcions d’assistència i cooperació local es regiran per la seva normativa 
específica, essent d’aplicació supletòria les disposicions contingudes en la referida llei, 
així com també aquelles previstes a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, cal estar a allò establert al règim regulador del Protocol 
general del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015” i, en particular, al present 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals. 
 

Vista la Refosa 1/2014, epígrafs 12.2.a), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar la creació de programes complementaris, i 12.1.b), que 
atribueix a la Presidència la competència per elevar a la Junta de Govern la creació de 
programes complementaris. 
  

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el “Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals”, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el règim del qual es reprodueix a 
continuació. 
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“Règim de concertació del Programa complementari de  suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada  de serveis públics locals.  
 
Article 1. Objecte i finalitat 
1. L’objecte del present règim de concertació és regular les condicions generals que 

regiran l’atorgament i la gestió d’ajuts en el marc del “Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de 
serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

2. Els ajuts que es concedeixen en els termes establerts en el present règim de 
concertació es corresponen amb les línies de suport que es defineixen a l’article 
següent. 

3. És també objecte d’aquest Programa conferir un suport econòmic específic als 
municipis de fins a 1.000 habitants, amb la finalitat última de garantir la cobertura 
territorial adequada de les necessitats dels governs locals per part de la Diputació 
de Barcelona. 

4. Per mitjà d’aquest Programa es pretén donar resposta de forma eficaç, ràpida i 
contingent a les necessitats derivades del context de crisi econòmica i de la situació 
d’insuficiència financera en què es veuen immersos els governs locals de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, especialment els municipis, a través, d’una 
banda, del finançament de les inversions considerades financerament sostenibles, i, 
de l’altra, de la garantia de la prestació adequada dels serveis públics locals amb 
especial atenció a aquells serveis considerats com a obligatoris, d’acord amb el que 
disposa la legislació en matèria de règim local.  

 
Article 2. Línies de suport.  
1. En primer terme s’estableix la línia de suport a les inversions financerament 

sostenibles (línia 1), dins dels àmbits de creació i manteniment d’equipaments i 
infraestructures del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquesta línia de 
suport va adreçada a garantir una dotació econòmica suficient per al finançament 
d’inversions financerament sostenibles en els termes establerts en el present règim 
de concertació amb plena observança de les determinacions de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en 
endavant, LOEPSF) i de la Disposició addicional 16ª del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals (en endavant, TRLRHL). 

2. En segon terme s’estableix la línia de suport a la prestació adequada de serveis 
públics locals (línia 2), dins els àmbits de reforçament de la solvència de les 
finances locals i de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals. 
Aquesta línia de suport té per objecte contribuir a pal·liar els efectes derivats de 
l’actual situació de crisi econòmica i de contenció de la despesa per mitjà de la 
concessió d’ajuts adreçats a garantir la solvència de les hisendes municipals i la 
prestació adequada dels serveis públics. 

 
Article 3. Dotació màxima 
1. El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de 

cinquanta milions (50.000.000) € del vigent pressupost de despesa de la Diputació 
de Barcelona. 
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2. L’import màxim assenyalat a l’apartat anterior es distribuirà inicialment, per raó de 
les diferents línies de suport regulades en el present Programa, en els termes 
següents: 
a) L’import de trenta-cinc milions (35.000.000) € anirà adreçat al finançament de 

les actuacions corresponents a la línia de suport a les inversions financerament 
sostenibles amb càrrec al pressupost de despesa de l’anualitat 2014 de la 
direcció de Serveis de Concertació Local.  

b) L’import restant de quinze milions (15.000.000) € es destinarà al finançament 
de les despeses derivades de les actuacions que s’executin en el marc de la 
línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals amb càrrec al 
pressupost de despesa de la direcció de Serveis de Concertació Local.  

 
Article 4. Destinataris 
1. Són destinataris dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la línia de suport a les 

inversions financerament sostenibles els municipis de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona que compleixin tots els requisits establerts en aquest 
Programa.  

2. Són destinataris dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la línia de suport a la 
prestació adequada de serveis públics locals els municipis de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona que compleixin tots els requisits establerts en aquest 
Programa.  

3. S’exceptua de l’àmbit del present Programa el municipi de Barcelona, atès el règim 
específic que li és aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i en la mesura que el referit conveni es 
configura com l’instrument que regula la totalitat de les actuacions a dur a terme en 
desenvolupament del Pla. 

 
Article 5. Requisits específics que han de complir els ens destinataris de la línia 
de suport a les inversions financerament sostenible s 
1. Els ens locals destinataris de les actuacions finançades en el marc de la línia de 

suport a les inversions financerament sostenibles han de reunir els requisits 
següents: 
a) Complir amb els requisits establerts a la Disposició Addicional 6ª de la 

LOEPSF, que són els que es detallen a continuació:  
- Comptar amb una ràtio legal de deute viu no superior a un 110%.  
- En l’exercici 2013, presentar simultàniament superàvit en termes de 

comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per despeses 
generals.  

- Complir amb el termini legal de pagament a proveïdors, fitxat per la 
normativa de morositat.  

b) De no complir amb els requisits establerts a l’esmentada Disposició Addicional 
6ª de la LOEPSF, la inversió podrà realitzar-se sempre i quan l’ens destinatari 
pugui garantir, mitjançant Informe emès per l’interventor/a, la inexistència de 
costos addicionals de manteniment i en deixi constància al pla econòmic-
financer corresponent. En cap cas es finançaran, en el marc d’aquesta línia, 
inversions que no compleixin els requisits establerts. 

2. En qualsevol cas, els ens locals destinataris hauran d’estar al corrent de les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
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Article 6. Procediment per a la concessió dels ajut s i criteris de distribució 
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona posa inicialment a disposició dels 
ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa complementari tenen la 
naturalesa de fons de prestació, en els termes de la clàusula 6ª del Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Article 7. Distribució de recursos 
1. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc del present Programa 

complementari es corresponen amb una quantitat total i única, en concepte de fons 
de prestació, comprensiva dels imports corresponents a les dues línies de suport 
que es regulen en el present règim de concertació. 

2. El repartiment de l’import total amb què es dota el present Programa s’ha efectuat a 
partir de l’indicador de població (Font: INE 2013) assignant un import mínim a cada 
ens destinatari, en funció del tram a què pertany, d’entre els assenyalats a 
continuació: 
- A partir de 120.001 habitants: 1.100.000 €. 
- De 65.001 a 120.000 habitants: 375.000 €. 
- De 15.001 a 65.000 habitants: 250.000 €. 
- De 5.001 a 15.000 habitants: 125.000 €. 
- De 1.001 a 5.000 habitants: 62.500 €.  
- Fins a 1.000 habitants: 25.000 € (aquest import es correspon amb la suma dels 

15.000 € que correspon assignar com a quota fixa als municipis d’aquest tram de 
població, més els 10.000 € resultants d’aplicar el factor de correcció a l’alça per a 
petits municipis). 

3. Als municipis que disposen d’un volum de població superior a 120.000 habitants 
se’ls ha dotat amb una quantitat fixa i predeterminada total d’1.100.000 €.  

4. Efectuada l’assignació predeterminada en favor dels municipis d’aquest tram 
poblacional s’ha distribuït l’import restant entre els altres ens destinataris. La 
dotació d'aquest segon repartiment resulta de la diferència entre la dotació total (50 
milions d’euros) i l'import ja distribuït. Són destinataris els ens amb població menor 
de 120.000 habitants. Obtingut un rati de 4,41 €/habitant es pondera per la població 
cada municipi. Aquest import, sumat a l’import mínim assignat per cada 
tram determina la dotació total del municipis de 0 a 120.000 habitants.  

5. Una vegada determinat l’import total a assignar a cada ens local destinatari s’han 
aplicat els percentatges corresponents al 70%, als efectes de determinar la dotació 
prevista per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, i al 30%, 
per a determinar l’import a percebre en el si de la línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics locals.  

6. Per als municipis dels quals depenen entitats municipals descentralitzades s’ha 
incrementat el seu import amb la part que les referides entitats municipals 
descentralitzades haurien de percebre tenint en compte la seva població. 

7. Sens perjudici de la distribució efectuada per a cada línia de suport, els ens locals 
destinataris podran decidir redistribuir les quanties inicialment assignades de 
conformitat amb les seves necessitats reals, tot preveient-ho en el moment de 
formalitzar les sol·licituds en els termes establerts a l’art.12 d’aquest règim de 
concertació. La finalitat d’aquesta previsió rau en conferir un suport més acurat a les 
prioritats dels ens locals destinataris i en garantir l’ajust de l’execució pressupostària 
amb l’execució real. 
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Article 8. El suport específic al petit municipi.  
1. En el marc del present Programa complementari s’habilita un suport econòmic 

específic adreçat als ens destinataris de fins a 1.000 habitants, consistent en 
l’aplicació d’un factor de correcció d’increment, en el moment de calcular 
l’assignació dels fons de prestació. 

2. Els criteris per a la determinació d’aquest factor, així com per a la seva aplicació 
són els que s’estableixen a continuació:  
a) El factor correctiu a aplicar en favor dels ens locals destinataris d’aquest 

Programa es basa en distribuir 950.000 € entre els ens destinataris que 
comptin una població de fins a 1.000 habitants.  

b) Fruit del repartiment de l’import assenyalat a l’apartat anterior, s’ha incrementat 
la quota fixa assignada als ens locals compresos al tram de fins a 1.000 
habitants en 10.000 € més, de manera que el total de quota fixa assignada a 
aquests ens ascendeix a 25.000 € per a cada ens destinatari de fins a 1.000 
habitants. 

c) A aquest import s’hi ha afegit el resultat corresponent a l’aplicació de la ràtio de 
4,41 €/habitant, calculada en els termes exposats a l’article anterior. 

3. Aquest suport s’emmarca dins el “Protocol específic de suport al petit municipi” de 
la Diputació de Barcelona. 

 
Article 9. Despeses elegibles i requisits d’execuci ó de les actuacions en el marc 
de la línia de suport a les inversions financeramen t sostenibles. 
1. Rebran la consideració de despeses elegibles, en el marc de la línia de suport a les 

inversions financerament sostenibles, aquelles actuacions que reuneixin els 
requisits per a ser considerades “inversions financerament sostenibles” i que, de 
conformitat amb allò establert a la Disposició addicional 16ª del TRLRHL, 
pressupostàriament vagin referides als grups de programes que a continuació 
s’assenyalen, en els termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals: 

 
133. Ordenació del trànsit i de l'estacionament. 
153. Vies públiques. 
161. Sanejament , proveïment i distribució d'aigües. 
162. Recollida , eliminació i tractament de residus. 
165. Enllumenat públic. 
171. Parcs i jardins. 
172. Protecció i millora del medi ambient. 
336. Protecció del Patrimoni Històric - Artístic. 
412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius. 
422. Indústria. 
425. Energia. 
431. Comerç. 
432. Ordenació i promoció turística. 
441. Promoció, manteniment i desenvolupament del transport. 
442. Infraestructures del transport. 
452. Recursos hidràulics. 
453. Carreteres. 
454. Camins veïnals. 
463. Investigació científica, tècnica i aplicada. 
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491. Societat de la informació. 
492. Gestió del coneixement. 
933. Gestió del patrimoni : aplicades a la rehabilitació i reparació d'infraestructures i 
immobles propietat de l'entitat local afectes al servei públic. 

2. Així mateix, les actuacions hauran de complir els requisits següents: 
a) Tenir una vida útil superior a 5 anys. 
b) Que la despesa s’imputi al capítol 6 del pressupost de l’ens destinatari. 
c) Que la inversió mantingui la condició de financerament sostenible al llarg de 

tota la seva vida útil.  
d) Que l’expedient de despesa que es tramiti inclogui una Memòria econòmica de 

la inversió, subscrita per l’alcalde/essa de la Corporació i informada per 
l’interventor/a, on es faci constar una projecció dels efectes pressupostaris i 
econòmics que es poden derivar de la inversió en l’horitzó de la seva vida útil.  

e) Que les obligacions derivades de la inversió es reconeguin en els exercicis 
2013, 2014 i/o 2015, fins a la data límit de la justificació.  

3. No es consideren despeses subvencionables les adquisicions de mobiliari, utillatge i    
vehicles, llevat que es destinin a la prestació del servei públic de transport. 

4. Preferentment, les actuacions subvencionades per la Diputació han d’estar 
cofinançades i el seu cost ha de quedar suficientment garantit, podent incloure, a 
aquests efectes, inversions prèviament pressupostades. No obstant, la subvenció 
podrà cobrir el 100% del cost total de l’actuació. 

 
Article 10. Despeses elegibles en el marc de la lín ia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics locals 
1. Són susceptibles de ser finançades, mitjançant els recursos oferts en el marc de la 

línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals del present 
Programa complementari, les despeses que s’hagin generat en l’exercici 
corresponent i que responguin a la naturalesa del servei o activitat a realitzar. 
Aquests recursos es destinaran a assegurar la continuïtat i el manteniment de la 
prestació adequada de serveis dels ens locals, especialment dels que tinguin la 
consideració de serveis mínims o obligatoris, així com a garantir la solvència de les 
hisendes municipals. 

2. Es consideren despeses elegibles les següents: 
a) Despeses de personal (capítol 1). 
b) Despeses corrents en béns i serveis (capítol 2). 
c) Despeses financeres referides al pagament d’ interessos de préstecs de l’ens 

local destinatari (capítol 3). 
d) Transferències corrents (capítol 4).  
e) Despeses per passius Financers (capítol 9). 

 
Article 11. Resolució inicial 
Amb l’aprovació del present Programa complementari es procedeix també a resoldre 
inicialment la concessió d’ajuts en favor dels ens locals destinataris.  
 
Article 12. Sol·licitud dels ajuts 
1. A partir de l’endemà de l’aprovació de la resolució inicial, els ens locals destinataris 

poden concretar les actuacions i l’import a destinar a cada actuació en el marc de 
cadascuna de les línies de suport. 

2. El termini per sol·licitar la referida concreció finalitza el 15 de setembre de 2014.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

17/135 

3. La sol·licitud s’ha de presentar a traves del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal). 

4. Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, caldrà annexar a 
la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació, acreditativa del 
compliment dels requisits per a considerar la inversió com a financerament 
sostenible: 
- Informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari pel qual s’acrediti el 

compliment dels requisits establerts a la Disposició Addicional 6ª i, en cas de no 
ser així, que la inversió a realitzar no generarà despeses de manteniment 
addicionals durant la seva vida útil i que així consta en el corresponent pla 
econòmic-financer, segons el model normalitzat. 

- Memòria tècnica de sol·licitud, segons el model normalitzat. 
5. Per a la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, caldrà 

annexar a la sol·licitud memòria tècnica, segons el model normalitzat 
6. Els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a les inversions financerament 

sostenibles es podran destinar a executar fins a un màxim de tres actuacions. A tal 
efecte caldrà presentar una  sol·licitud per cada actuació a realitzar. 

7. En el moment de formalitzar la sol·licitud, els ens locals destinataris podran 
incrementar la dotació inicialment prevista per a la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles amb els recursos de la línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics locals, sense sobrepassar, en cap cas, l’import total 
concedit inicialment. 

8. La redistribució dels imports inicialment assignats que proposin els ens destinataris 
en el moment de sol·licitar l’ajut no suposarà en cap cas l’increment de l’import total 
assignat a partir de l’aplicació dels criteris de distribució descrits en aquest règim de 
concertació.  

 

Article 13. Procediment i tramitació de les sol·lic ituds 
1. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i 

altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa  
2. Per gaudir de la condició d’usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d’accés i 

identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
3. La Plataforma permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i 

consultar l’estat de la seva tramitació. 
4. Quan els usuaris/àries de la Plataforma es corresponguin amb persones que 

ocupen els càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a 
més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 

5. Altres usuaris/àries de la Plataforma poden disposar de les funcions de signatura i 
presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la 
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

6. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma 
PSIS, de conformitat amb el previst a la Seu Electrònica de la Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp). 

7. L’ús de la Plataforma comporta l’acceptació d’aquest règim de concertació, la 
tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin. 

 

Article 14. Registre electrònic 
1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un 

rebut de registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i 
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l’hora d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de 
registre d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa 
reguladora del Registre electrònic de la Diputació.  

2. La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma. 
3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats 

podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la 
Seu Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça   
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp. 

 
Article 15. Consulta i seguiment de sol·licituds 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 

presentades a la Diputació. 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la 
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar 
l’existència o no d’incidències esmenables. 

b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un 
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la 
sol·licitud, l’existència d’incidències esmenables. 

c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 

d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió, per menor 

valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la o per incompliment dels 
requisits administratius i tècnics establerts o desistiment de l’ens sol·licitant. 

f) "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van 
estimar, es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es 
procedeixi a la seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la 
convocatòria. 

 
Article 16. Esmena a instància de l’ens 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris podran esmenar les sol·licituds 

que es trobin en estat de “lliurada”.  
2. L’estat “en curs” dóna lloc a la tramitació d’una resolució; per això, amb caràcter 

general, un cop les sol·licituds es posin en aquest estat ja no es podran esmenar ni 
reformular. 

 
Article 17. Revisió de sol·licituds i subsanació 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

sol·licituds. 
2. En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es 

procedirà de la següent manera: 
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la 

persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que 
identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més, sobre 
la disponibilitat del requeriment de subsanació al Portal. 
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b) L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu 
electrònic d’advertiment de subsanació per accedir a l’expedient disponible al 
Portal. 

c) L’esmena de l’error es condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció 
de la sol·licitud. El termini de subsanació serà de set dies naturals comptadors a 
partir de la data de l’accés a l’expedient disponible al Portal. 

3. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’una 
subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 

 
Article 18. Criteris automàtics de subsanació. 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ 
a l’ens sol·licitant, es podran adoptar els criteris de revisió que tot seguit s’indiquen 
amb els efectes que s’hi detallen: 
- Quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 

l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds, les últimes sol·licituds prevalen 

sobre les primeres, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun 

aspecte, preval la sol·licitud. 
 
Article 19. Resultat de la instrucció. 
La direcció de Serveis de Concertació Local emetrà un informe d’instrucció en el que 
deixarà constància del compliment dels requisits exigits en el present règim de 
concertació així com també de la viabilitat de la proposta de redistribució dels fons 
assignats inicialment als ens locals destinataris.  
 
Article 20. Resolució definitiva dels ajuts.  
1. Una vegada instruïdes les sol·licituds presentades i, si s’escau, esmenats els 

defectes corresponents, es procedirà a resoldre la concessió definitiva dels ajuts.  
2. La resolució de concessió dels ajuts serà tramitada per la direcció de Serveis de 

Concertació Local als efectes de la seva elevació, per part de la Presidència 
d’aquesta Corporació, a la Junta de Govern. 

3. La concessió definitiva dels ajuts es podrà resoldre parcialment, a mesura que 
s’instrueixin les sol·licituds presentades. La resolució de la totalitat es farà en un 
termini no superior a tres mesos des de la data de finalització del termini de 
sol·licitud. 

4. Els ajuts s’entendran acceptats si, en el termini d’un mes, l’ens destinatari no 
manifesta expressament la renúncia. 

 
Article 21. Execució dels ajuts. 
1. Les actuacions que es financin en el marc d’alguna de les dues línies de suport 

comptaran amb un període d’execució que abastarà des de l’1 de gener del 2014 
fins el 30 d’octubre del 2015.  

2. En el cas d’actuacions finançades en el marc de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles aquest termini és improrrogable. Les obres poden haver-
se adjudicat en el decurs de l’anualitat 2013, admetent-se també la despesa 
executada en el 2013. 

3. Els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a les inversions financerament 
sostenibles s’executaran directament pels ens destinataris o mitjançant delegació a 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

20/135 

favor d’ens instrumentals de l’ens destinatari o que integrin el seu sector públic, i a 
través de les modalitats següents: 
- Mitjançant la formalització de contractes administratius. 
- Per pròpia administració, amb o sense col·laboració amb empresaris privats. 

4. Pel que fa a la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, les 
modalitats d’execució seran:  
- A càrrec del propi ens destinatari 
- Mitjançant delegació a favor d’un altre ens públic. En aquest cas, les variants 

admeses seran: execució per ens instrumentals de l’ens destinatari o que 
integrin el seu sector públic, o execució per altres ens destinataris d’acord amb la 
normativa reguladora del Pla. 

 

Article 22. Justificació dels ajuts. 
1. El termini per a la justificació de les actuacions executades en el marc de 

cadascuna de les línies de suport finalitza el 30 d’octubre del 2015. 
2. La justificació de despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 

normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de 
tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs 
Locals. En aquest formulari s’hi farà constar la modalitat d’execució de les 
actuacions i l’estructura de finançament de l’actuació, tot assenyalant la 
procedència dels fons. 

3. Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, amb la última 
justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la inversió, 
segons el model normalitzat, subscrita per l’alcalde/essa, i degudament informada 
per l’interventor/a de l’ens local destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, 
que l’obra subvencionada s’ha executat en la seva totalitat.  

4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d’estar 
datades d’acord amb allò establert al Reial Decret 1619/2013, de 30 de novembre, 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d’execució previst.  

5. En cas que es justifiquin despeses que, no reunint la consideració d’elegibles, 
comportin un pagament a favor de l’ens destinatari inferior al concedit, o que es 
constati la manca de conformitat d’una justificació per concórrer defectes formals o 
materials, el centre gestor de la Diputació, si s’escau, en el termini màxim de 15 
dies hàbils, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui 
esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinaran els motius de la no 
conformitat. 

6. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost 
de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

7. En cas que un projecte d’inversió pel qual s’ha atorgat un ajut econòmic en el marc 
de la línia de suport a inversions financerament sostenibles no pugi d’executar-se 
íntegrament el 2014, els imports no liquidats s’incorporaran al pressupost de 2015 
com a romanents i podran ser justificats per l’ens destinatari fins el 30 d’octubre de 
2015. 

8. Per al cas dels ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics locals, els imports no liquidats s’incorporaran al 
pressupost de 2015 com a romanents i podran ser justificats per l’ens destinatari 
fins el 30 d’octubre de 2015. 
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Article 23. Pagament. 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació a favor dels ens beneficiaris dels ajuts es 

farà efectiu en els termes següents: 
- En el moment de resoldre’s la concessió definitiva dels ajuts, s’abonarà el 50% 

de l’import atorgat definitivament per a cada actuació.  
- La resta de l’import concedit en el marc d’ambdues línies de suport s’abonarà 

prèvia justificació de les despeses executades. 
2. La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en 

funció de les justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l’import total 
atorgat. 

 
Article 24. Centre gestor responsable.  
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de l’aplicació dels criteris 
objectius per a determinar la quantia dels fons, d’instruir, de gestionar i de fer el 
seguiment dels ajuts atorgats en el marc d’aquest Programa és la direcció de Serveis 
de Concertació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local, de 
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. Als efectes del seguiment tècnic 
que eventualment es faci, la direcció de Serveis de Concertació Local comptarà amb la 
col·laboració del centre gestor de la Diputació competent per raó de la matèria. 
 
Article 25. Identificació d’actuacions 
1. Les actuacions finançades en el marc del present Programa complementari hauran 

de comptar amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” en els termes establerts a l’annex III del Decret pel qual s’aproven les 
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

2. Aquesta identificació consistirà en l’ús de la marca corporativa de la Diputació de 
Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 

3. Quan l’actuació impliqui l’execució d’obres, l’ens destinatari haurà de produir i 
instal·lar els senyals o cartells d’obra que corresponguin, així com garantir-ne el seu 
manteniment i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució dels treballs. 

4. Resten exemptes del requisit de senyalització per cartell d’obra: 
a)  Les actuacions d’obres amb una aportació de la Diputació inferior a 50.000 €. 
b)  Les actuacions d’obres amb fons provinents del Pla Únic d'Obres i Serveis de 

Catalunya (PUOSC) de quantitat superior a 50.000 €, a les que s'aplicarà el 
senyal d'obres que disposi la normativa vigent aplicable al PUOSC referida a 
actuacions cofinançades per la Diputació de Barcelona i pel PUOSC. No obstant 
això, i sens perjudici de l’exempció de senyalització mitjançant cartell d’obra, es 
podran emprar altres signes distintius propis del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” en aquesta tipologia d’actuacions. 

 
Article 26. Modificacions en la resolució. 
1. Per a les actuacions de la línia de suport a les inversions financerament sostenibles 

no s’admeten modificacions un cop aprovada la resolució definitiva. 
2. Per a les actuacions de la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics 

locals, el termini màxim per demanar modificacions en l’objecte de l’ajut finalitza el 
30 de setembre de 2015. 
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Article 27. Tancament i liquidació  
1. Transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts atorgats en el marc del 

present Programa complementari, s’habilitarà un termini d’audiència prèvia al 
tancament de quinze dies hàbils per presentar la documentació justificativa 
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 atorgat. 

2. L’habilitació del termini esmentat correspondrà a la direcció de Serveis de 
Concertació Local. 

3. Transcorregut el termini d’audiència sense que s’hagi presentat la justificació ni 
s’hagin esmenat els defectes, s’aprovarà la liquidació definitiva dels ajuts 
corresponents amb la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats. 

 
Article 28. Revocació, reintegrament i reducció del s ajuts 
1. Es procedirà, per part de la Diputació de Barcelona, a la revocació total o parcial 

dels ajuts concedits, i si s’escau, a exigir el reintegrament, total o parcial, dels 
imports abonats als ens destinataris, quan concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 
a) L’incompliment de les obligacions de l’ens en tant que beneficiari dels recursos 

concedits en el marc del present Programa. 
b) L’obtenció de recursos econòmics falsejant els requisits i condicions exigides per 

a la seva concessió, o ocultant aquelles circumstàncies que ho haguessin 
impedit, sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin pogut incórrer. 

c) L’incompliment dels objectius pels quals s’han concedit els ajuts.  
d) Manca d’execució de les actuacions objecte de finançament, una vegada 

esgotats els terminis per a la justificació de despeses. 
e) Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports 

corresponents a les quantitats abonades per la Diputació de Barcelona.  
f) La resistència, excusa o negativa del beneficiari a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i control financer efectuades per part de la Diputació de Barcelona. 
2. Quan la revocació de l’ajut impliqui el reintegrament de les quantitats abonades es 

podrà procedir a la compensació de deutes amb la Diputació de Barcelona.  
 
Article 29. Protecció de dades personals  
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 

vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de 
l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de 
“responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions. 

2. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

3. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat 
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
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5. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al 
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici 
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre 
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, 
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de 
Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/). 

 
Article 30. Règim jurídic aplicable. 
1. Constitueix el règim jurídic específic del “Programa complementari de suport a les 

inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals”, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les 
disposicions que el desenvolupen. 

2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts 
es troba constituït per: 
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- 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. 
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei reguladora de les hisendes locals.   
- Reial decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents 

pera reparar els danys ocasionats els dos primers mesos del 2014 per les 
tempestes de vent i mar a la costa atlàntica i a la costa cantàbrica.  

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2013. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.   

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic. 

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 

- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
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Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al 
present exercici de la Diputació. 

- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.” 
 
Segon.-  Aprovar la concessió inicial del fons de prestació derivats del “Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, d’acord amb l’informe relatiu als criteris de distribució dels fons de 
prestació que s’adjunta com a Annex 1 d’aquest Dictamen, i amb la distribució 
següent: 
 
Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Abrera XXXXXXXXX 124.694,36 53.440,44 178.134,80 
Aguilar de Segarra XXXXXXXXX 18.246,66 7.820,00 26.066,66 
Aiguafreda XXXXXXXXX 51.469,64 22.058,42 73.528,06 
Alella XXXXXXXXX 117.397,42 50.313,18 167.710,60 
Alpens XXXXXXXXX 18.437,96 7.901,98 26.339,94 
Arenys de Mar XXXXXXXXX 221.971,96 95.130,84 317.102,80 
Arenys de Munt XXXXXXXXX 113.997,32 48.855,99 162.853,31 
Argençola XXXXXXXXX 18.163,36 7.784,30 25.947,66 
Argentona XXXXXXXXX 124.277,83 53.261,93 177.539,76 
Artés XXXXXXXXX 104.799,77 44.914,19 149.713,96 
Avià XXXXXXXXX 50.812,45 21.776,77 72.589,22 
Avinyó XXXXXXXXX 50.895,76 21.812,47 72.708,23 
Avinyonet del Penedès XXXXXXXXX 49.010,59 21.004,54 70.015,13 
Badalona XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
Badia del Vallès XXXXXXXXX 129.248,40 55.392,17 184.640,56 
Bagà XXXXXXXXX 50.843,31 21.789,99 72.633,30 
Balenyà XXXXXXXXX 55.252,33 23.679,57 78.931,90 
Balsareny XXXXXXXXX 54.468,64 23.343,70 77.812,34 
Barberà del Vallès XXXXXXXXX 275.521,97 118.080,84 393.602,81 
Begues XXXXXXXXX 107.832,71 46.214,02 154.046,73 
Bellprat XXXXXXXXX 17.774,60 7.617,69 25.392,29 
Berga XXXXXXXXX 226.245,22 96.962,24 323.207,46 
Bigues i Riells XXXXXXXXX 114.487,90 49.066,24 163.554,14 
Borredà XXXXXXXXX 19.289,53 8.266,94 27.556,46 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXXX 47.878,25 20.519,25 68.397,50 
Cabrera de Mar XXXXXXXXX 57.723,73 24.738,74 82.462,47 
Cabrils XXXXXXXXX 109.656,18 46.995,50 156.651,68 
Calaf XXXXXXXXX 54.561,20 23.383,37 77.944,57 
Calders XXXXXXXXX 20.440,38 8.760,16 29.200,54 
Caldes de Montbui XXXXXXXXX 227.932,93 97.685,54 325.618,47 
Caldes d'Estrac XXXXXXXXX 52.265,67 22.399,57 74.665,25 
Calella XXXXXXXXX 231.984,05 99.421,73 331.405,78 
Calldetenes XXXXXXXXX 51.398,68 22.028,01 73.426,68 
Callús XXXXXXXXX 49.599,90 21.257,10 70.857,00 
Calonge de Segarra XXXXXXXXX 18.126,33 7.768,43 25.894,76 
Campins XXXXXXXXX 19.178,45 8.219,34 27.397,79 
Canet de Mar XXXXXXXXX 131.078,03 56.176,30 187.254,33 
Canovelles XXXXXXXXX 224.393,99 96.168,85 320.562,84 
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Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Cànoves i Samalús XXXXXXXXX 52.626,66 22.554,28 75.180,95 
Canyelles XXXXXXXXX 57.075,79 24.461,05 81.536,85 
Capellades XXXXXXXXX 104.080,88 44.606,09 148.686,97 
Capolat XXXXXXXXX 17.768,43 7.615,04 25.383,47 
Cardedeu XXXXXXXXX 229.096,12 98.184,05 327.280,17 
Cardona XXXXXXXXX 102.945,46 44.119,48 147.064,94 
Carme XXXXXXXXX 20.063,96 8.598,84 28.662,80 
Casserres XXXXXXXXX 48.668,11 20.857,76 69.525,87 
Castell de l'Areny XXXXXXXXX 17.722,15 7.595,21 25.317,35 
Castellar de n'Hug XXXXXXXXX 18.012,17 7.719,50 25.731,68 
Castellar del Riu XXXXXXXXX 18.024,52 7.724,79 25.749,31 
Castellar del Vallès XXXXXXXXX 247.367,79 106.014,77 353.382,56 
Castellbell i el Vilar XXXXXXXXX 54.990,07 23.567,17 78.557,24 
Castellbisbal XXXXXXXXX 125.663,17 53.855,65 179.518,82 
Castellcir XXXXXXXXX 19.672,11 8.430,91 28.103,02 
Castelldefels XXXXXXXXX 369.617,07 158.407,31 528.024,38 
Castellet i la Gornal XXXXXXXXX 50.726,06 21.739,74 72.465,81 
Castellfollit de Riubregós XXXXXXXXX 18.064,63 7.741,98 25.806,61 
Castellfollit del Boix XXXXXXXXX 18.808,20 8.060,66 26.868,86 
Castellgalí XXXXXXXXX 49.991,74 21.425,03 71.416,77 
Castellnou de Bages XXXXXXXXX 47.501,83 20.357,93 67.859,76 
Castellolí XXXXXXXXX 19.215,48 8.235,20 27.450,68 
Castellterçol XXXXXXXXX 51.161,10 21.926,19 73.087,29 
Castellví de la Marca XXXXXXXXX 48.745,24 20.890,82 69.636,06 
Castellví de Rosanes XXXXXXXXX 49.137,09 21.058,75 70.195,84 
Centelles XXXXXXXXX 110.165,27 47.213,69 157.378,95 
Cercs XXXXXXXXX 47.674,61 20.431,98 68.106,59 
Cerdanyola del Vallès XXXXXXXXX 405.045,77 173.591,05 578.636,82 
Cervelló XXXXXXXXX 114.407,68 49.031,86 163.439,54 
Collbató XXXXXXXXX 57.223,89 24.524,53 81.748,42 
Collsuspina XXXXXXXXX 18.542,86 7.946,94 26.489,80 
Copons XXXXXXXXX 18.502,75 7.929,75 26.432,50 
Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 131.667,34 56.428,86 188.096,20 
Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 529.963,10 227.127,04 757.090,14 
Cubelles XXXXXXXXX 132.324,53 56.710,51 189.035,04 
Dosrius XXXXXXXXX 103.497,74 44.356,17 147.853,92 
El Bruc XXXXXXXXX 50.004,08 21.430,32 71.434,40 
El Brull XXXXXXXXX 18.320,71 7.851,73 26.172,45 
El Masnou XXXXXXXXX 244.714,36 104.877,58 349.591,94 
El Papiol XXXXXXXXX 56.218,06 24.093,45 80.311,51 
El Pla del Penedès XXXXXXXXX 47.437,04 20.330,16 67.767,20 
El Pont de Vilomara i Rocafort XXXXXXXXX 55.378,83 23.733,78 79.112,61 
El Prat de Llobregat XXXXXXXXX 370.672,27 158.859,54 529.531,81 
Els Hostalets de Pierola XXXXXXXXX 52.805,62 22.630,98 75.436,59 
Els Prats de Rei XXXXXXXXX 19.200,05 8.228,59 27.428,64 
Esparreguera XXXXXXXXX 242.650,23 103.992,96 346.643,19 
Esplugues de Llobregat XXXXXXXXX 318.985,84 136.708,22 455.694,05 
Figaró-Montmany XXXXXXXXX 47.174,78 20.217,76 67.392,55 
Fígols XXXXXXXXX 17.638,84 7.559,50 25.198,35 
Fogars de la Selva XXXXXXXXX 48.328,72 20.712,31 69.041,02 
Fogars de Montclús XXXXXXXXX 18.959,39 8.125,45 27.084,84 
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Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Folgueroles XXXXXXXXX 50.689,04 21.723,87 72.412,91 
Fonollosa XXXXXXXXX 48.211,47 20.662,06 68.873,53 
Font-rubí XXXXXXXXX 48.115,83 20.621,07 68.736,89 
Gaià XXXXXXXXX 17.990,58 7.710,25 25.700,82 
Gallifa XXXXXXXXX 18.117,08 7.764,46 25.881,54 
Gavà XXXXXXXXX 318.091,08 136.324,75 454.415,82 
Gelida XXXXXXXXX 109.477,22 46.918,81 156.396,03 
Gironella XXXXXXXXX 58.991,82 25.282,21 84.274,03 
Gisclareny XXXXXXXXX 17.589,48 7.538,35 25.127,82 
Granera XXXXXXXXX 17.734,49 7.600,50 25.334,99 
Granollers XXXXXXXXX 359.361,24 154.011,96 513.373,19 
Gualba XXXXXXXXX 48.051,03 20.593,30 68.644,33 
Guardiola de Berguedà XXXXXXXXX 20.517,51 8.793,22 29.310,73 
Gurb XXXXXXXXX 51.679,45 22.148,34 73.827,78 
Igualada XXXXXXXXX 295.262,28 126.540,98 421.803,26 
Jorba XXXXXXXXX 20.119,50 8.622,64 28.742,14 
L' Ametlla del Vallès XXXXXXXXX 112.883,49 48.378,64 161.262,13 
L' Espunyola XXXXXXXXX 18.317,63 7.850,41 26.168,04 
L' Esquirol XXXXXXXXX 50.544,03 21.661,73 72.205,75 
L' Estany XXXXXXXXX 18.768,09 8.043,47 26.811,56 
L' Hospitalet de Llobregat XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
La Garriga XXXXXXXXX 223.088,87 95.609,52 318.698,38 
La Granada XXXXXXXXX 50.090,47 21.467,35 71.557,82 
La Llacuna XXXXXXXXX 20.381,75 8.735,04 29.116,79 
La Llagosta XXXXXXXXX 128.989,22 55.281,10 184.270,32 
La Nou de Berguedà XXXXXXXXX 17.962,81 7.698,35 25.661,15 
La Palma de Cervelló XXXXXXXXX 52.978,40 22.705,03 75.683,43 
La Pobla de Claramunt XXXXXXXXX 50.596,48 21.684,20 72.280,68 
La Pobla de Lillet XXXXXXXXX 47.427,78 20.326,19 67.753,98 
La Quar XXXXXXXXX 17.688,21 7.580,66 25.268,87 
La Roca del Vallès XXXXXXXXX 119.575,70 51.246,73 170.822,43 
La Torre de Claramunt XXXXXXXXX 55.557,78 23.810,48 79.368,26 
Les Cabanyes XXXXXXXXX 20.489,74 8.781,32 29.271,06 
Les Franqueses del Vallès XXXXXXXXX 233.850,71 100.221,73 334.072,44 
Les Masies de Roda XXXXXXXXX 19.795,53 8.483,80 28.279,33 
Les Masies de Voltregà XXXXXXXXX 53.533,77 22.943,04 76.476,81 
Lliçà d'Amunt XXXXXXXXX 132.728,71 56.883,73 189.612,45 
Lliçà de Vall XXXXXXXXX 107.326,71 45.997,16 153.323,87 
Llinars del Vallès XXXXXXXXX 116.977,80 50.133,34 167.111,15 
Lluçà XXXXXXXXX 18.246,66 7.820,00 26.066,66 
Malgrat de Mar XXXXXXXXX 231.860,63 99.368,84 331.229,47 
Malla XXXXXXXXX 18.308,37 7.846,45 26.154,82 
Manlleu XXXXXXXXX 238.049,92 102.021,39 340.071,31 
Manresa XXXXXXXXX 497.514,06 213.220,31 710.734,38 
Marganell XXXXXXXXX 18.453,39 7.908,59 26.361,98 
Martorell XXXXXXXXX 261.724,11 112.167,47 373.891,58 
Martorelles XXXXXXXXX 58.812,87 25.205,51 84.018,38 
Masquefa XXXXXXXXX 113.506,74 48.645,75 162.152,49 
Matadepera XXXXXXXXX 114.602,05 49.115,17 163.717,22 
Mataró XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
Mediona XXXXXXXXX 51.009,92 21.861,39 72.871,31 
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Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Moià XXXXXXXXX 105.290,35 45.124,44 150.414,79 
Molins de Rei XXXXXXXXX 251.758,30 107.896,42 359.654,72 
Mollet del Vallès XXXXXXXXX 335.298,29 143.699,27 478.997,55 
Monistrol de Calders XXXXXXXXX 19.616,58 8.407,10 28.023,68 
Monistrol de Montserrat XXXXXXXXX 52.984,57 22.707,67 75.692,24 
Montcada i Reixac XXXXXXXXX 282.565,91 121.099,68 403.665,58 
Montclar XXXXXXXXX 17.870,25 7.658,68 25.528,92 
Montesquiu XXXXXXXXX 20.313,87 8.705,95 29.019,82 
Montgat XXXXXXXXX 121.608,97 52.118,13 173.727,10 
Montmajor XXXXXXXXX 18.928,54 8.112,23 27.040,76 
Montmaneu XXXXXXXXX 18.021,43 7.723,47 25.744,90 
Montmeló XXXXXXXXX 114.836,54 49.215,66 164.052,21 
Montornès del Vallès XXXXXXXXX 224.829,03 96.355,30 321.184,33 
Montseny XXXXXXXXX 18.487,32 7.923,14 26.410,46 
Muntanyola XXXXXXXXX 19.304,95 8.273,55 27.578,50 
Mura XXXXXXXXX 18.132,50 7.771,07 25.903,58 
Navarcles XXXXXXXXX 105.929,03 45.398,15 151.327,18 
Navàs XXXXXXXXX 106.462,80 45.626,91 152.089,71 
Òdena XXXXXXXXX 54.946,88 23.548,66 78.495,54 
Olèrdola XXXXXXXXX 54.937,62 23.544,69 78.482,31 
Olesa de Bonesvalls XXXXXXXXX 49.056,87 21.024,37 70.081,24 
Olesa de Montserrat XXXXXXXXX 248.253,30 106.394,27 354.647,57 
Olivella XXXXXXXXX 54.909,85 23.532,79 78.442,64 
Olost XXXXXXXXX 47.403,10 20.315,61 67.718,71 
Olvan XXXXXXXXX 20.242,91 8.675,53 28.918,44 
Orís XXXXXXXXX 18.376,25 7.875,54 26.251,79 
Oristà XXXXXXXXX 19.212,39 8.233,88 27.446,27 
Orpí XXXXXXXXX 17.916,53 7.678,51 25.595,04 
Òrrius XXXXXXXXX 19.542,53 8.375,37 27.917,90 
Pacs del Penedès XXXXXXXXX 20.252,17 8.679,50 28.931,67 
Palafolls XXXXXXXXX 115.518,42 49.507,89 165.026,31 
Palau-solità i Plegamans XXXXXXXXX 132.096,21 56.612,66 188.708,87 
Pallejà XXXXXXXXX 122.081,04 52.320,44 174.401,48 
Parets del Vallès XXXXXXXXX 232.326,52 99.568,51 331.895,03 
Perafita XXXXXXXXX 18.802,03 8.058,01 26.860,05 
Piera XXXXXXXXX 221.456,70 94.910,01 316.366,71 
Pineda de Mar XXXXXXXXX 255.704,51 109.587,65 365.292,16 
Polinyà XXXXXXXXX 112.670,60 48.287,40 160.958,00 
Pontons XXXXXXXXX 19.055,04 8.166,44 27.221,48 
Prats de Lluçanès XXXXXXXXX 52.015,76 22.292,47 74.308,22 
Premià de Dalt XXXXXXXXX 119.338,13 51.144,91 170.483,04 
Premià de Mar XXXXXXXXX 261.810,50 112.204,50 374.015,00 
Puigdàlber XXXXXXXXX 19.144,51 8.204,79 27.349,30 
Puig-reig XXXXXXXXX 56.906,10 24.388,33 81.294,43 
Pujalt XXXXXXXXX 18.110,91 7.761,82 25.872,72 
Rajadell XXXXXXXXX 19.156,85 8.210,08 27.366,93 
Rellinars XXXXXXXXX 19.804,79 8.487,77 28.292,55 
Ripollet XXXXXXXXX 289.881,37 124.234,87 414.116,24 
Roda de Ter XXXXXXXXX 106.422,69 45.609,72 152.032,41 
Rubí XXXXXXXXX 492.262,73 210.969,74 703.232,47 
Rubió XXXXXXXXX 18.154,10 7.780,33 25.934,43 
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Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Rupit i Pruit XXXXXXXXX 18.410,19 7.890,08 26.300,27 
Sabadell XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
Sagàs XXXXXXXXX 17.978,24 7.704,96 25.683,19 
Saldes XXXXXXXXX 18.419,45 7.894,05 26.313,49 
Sallent XXXXXXXXX 108.508,41 46.503,61 155.012,02 
Sant Adrià de Besòs XXXXXXXXX 282.439,41 121.045,46 403.484,87 
Sant Agustí de Lluçanès XXXXXXXXX 17.783,86 7.621,65 25.405,51 
Sant Andreu de la Barca XXXXXXXXX 259.320,59 111.137,40 370.457,99 
Sant Andreu de Llavaneres XXXXXXXXX 120.075,53 51.460,94 171.536,48 
Sant Antoni de Vilamajor XXXXXXXXX 105.139,17 45.059,64 150.198,81 
Sant Bartomeu del Grau XXXXXXXXX 20.239,83 8.674,21 28.914,04 
Sant Boi de Llobregat XXXXXXXXX 519.846,11 222.791,19 742.637,30 
Sant Boi de Lluçanès XXXXXXXXX 19.203,13 8.229,91 27.433,05 
Sant Cebrià de Vallalta XXXXXXXXX 54.141,59 23.203,54 77.345,13 
Sant Celoni XXXXXXXXX 228.334,03 97.857,44 326.191,47 
Sant Climent de Llobregat XXXXXXXXX 55.844,72 23.933,45 79.778,18 
Sant Cugat del Vallès XXXXXXXXX 639.208,92 273.946,68 913.155,59 
Sant Cugat Sesgarrigues XXXXXXXXX 20.505,17 8.787,93 29.293,10 
Sant Esteve de Palautordera XXXXXXXXX 51.599,23 22.113,96 73.713,18 
Sant Esteve Sesrovires XXXXXXXXX 110.782,34 47.478,15 158.260,49 
Sant Feliu de Codines XXXXXXXXX 106.089,47 45.466,91 151.556,38 
Sant Feliu de Llobregat XXXXXXXXX 310.044,38 132.876,16 442.920,54 
Sant Feliu Sasserra XXXXXXXXX 19.490,08 8.352,89 27.842,97 
Sant Fost de Campsentelles XXXXXXXXX 113.846,13 48.791,20 162.637,34 
Sant Fruitós de Bages XXXXXXXXX 113.056,28 48.452,69 161.508,96 
Sant Hipòlit de Voltregà XXXXXXXXX 54.613,65 23.405,85 78.019,51 
Sant Iscle de Vallalta XXXXXXXXX 47.831,97 20.499,42 68.331,38 
Sant Jaume de Frontanyà XXXXXXXXX 17.577,13 7.533,06 25.110,19 
Sant Joan de Vilatorrada XXXXXXXXX 138.942,36 59.546,73 198.489,09 
Sant Joan Despí XXXXXXXXX 276.237,78 118.387,62 394.625,39 
Sant Julià de Cerdanyola XXXXXXXXX 18.265,18 7.827,93 26.093,11 
Sant Julià de Vilatorta XXXXXXXXX 53.240,66 22.817,42 76.058,08 
Sant Just Desvern XXXXXXXXX 227.016,57 97.292,82 324.309,38 
Sant Llorenç d'Hortons XXXXXXXXX 51.571,46 22.102,05 73.673,52 
Sant Llorenç Savall XXXXXXXXX 51.158,02 21.924,87 73.082,88 
Sant Martí d'Albars XXXXXXXXX 17.823,97 7.638,84 25.462,81 
Sant Martí de Centelles XXXXXXXXX 47.171,70 20.216,44 67.388,14 
Sant Martí de Tous XXXXXXXXX 47.403,10 20.315,61 67.718,71 
Sant Martí Sarroca XXXXXXXXX 53.524,51 22.939,08 76.463,59 
Sant Martí Sesgueioles XXXXXXXXX 18.678,62 8.005,12 26.683,74 
Sant Mateu de Bages XXXXXXXXX 19.465,39 8.342,31 27.807,70 
Sant Pere de Ribes XXXXXXXXX 263.643,22 112.989,95 376.633,17 
Sant Pere de Riudebitlles XXXXXXXXX 50.988,32 21.852,14 72.840,46 
Sant Pere de Torelló XXXXXXXXX 51.293,78 21.983,05 73.276,82 
Sant Pere de Vilamajor XXXXXXXXX 56.995,57 24.426,67 81.422,25 
Sant Pere Sallavinera XXXXXXXXX 18.027,60 7.726,11 25.753,72 
Sant Pol de Mar XXXXXXXXX 103.130,58 44.198,82 147.329,40 
Sant Quintí de Mediona XXXXXXXXX 50.429,87 21.612,80 72.042,67 
Sant Quirze de Besora XXXXXXXXX 50.436,04 21.615,44 72.051,48 
Sant Quirze del Vallès XXXXXXXXX 234.881,23 100.663,38 335.544,61 
Sant Quirze Safaja XXXXXXXXX 19.533,27 8.371,40 27.904,67 
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Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Sant Sadurní d'Anoia XXXXXXXXX 126.385,15 54.165,07 180.550,22 
Sant Sadurní d'Osormort XXXXXXXXX 17.771,51 7.616,36 25.387,88 
Sant Salvador de Guardiola XXXXXXXXX 53.382,58 22.878,25 76.260,83 
Sant Vicenç de Castellet XXXXXXXXX 116.456,37 49.909,87 166.366,25 
Sant Vicenç de Montalt XXXXXXXXX 105.861,15 45.369,06 151.230,21 
Sant Vicenç de Torelló XXXXXXXXX 49.960,89 21.411,81 71.372,70 
Sant Vicenç dels Horts XXXXXXXXX 261.949,34 112.264,00 374.213,34 
Santa Cecília de Voltregà XXXXXXXXX 18.052,28 7.736,69 25.788,98 
Santa Coloma de Cervelló XXXXXXXXX 112.368,23 48.157,81 160.526,05 
Santa Coloma de Gramenet XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
Santa Eugènia de Berga XXXXXXXXX 50.673,61 21.717,26 72.390,87 
Santa Eulàlia de Riuprimer XXXXXXXXX 47.548,11 20.377,76 67.925,88 
Santa Eulàlia de Ronçana XXXXXXXXX 109.227,31 46.811,70 156.039,01 
Santa Fe del Penedès XXXXXXXXX 18.666,28 7.999,83 26.666,11 
Santa Margarida de Montbui XXXXXXXXX 117.397,42 50.313,18 167.710,60 
Santa Margarida i els Monjos XXXXXXXXX 109.986,31 47.136,99 157.123,30 
Santa Maria de Besora XXXXXXXXX 18.002,92 7.715,54 25.718,45 
Santa Maria de Martorelles XXXXXXXXX 20.113,32 8.620,00 28.733,32 
Santa Maria de Merlès XXXXXXXXX 18.039,94 7.731,40 25.771,35 
Santa Maria de Miralles XXXXXXXXX 17.910,36 7.675,87 25.586,22 
Santa Maria de Palautordera XXXXXXXXX 115.870,15 49.658,64 165.528,79 
Santa Maria d'Oló XXXXXXXXX 47.020,51 20.151,65 67.172,16 
Santa Perpètua de Mogoda XXXXXXXXX 253.594,11 108.683,19 362.277,30 
Santa Susanna XXXXXXXXX 54.008,92 23.146,68 77.155,60 
Santpedor XXXXXXXXX 110.165,27 47.213,69 157.378,95 
Sentmenat XXXXXXXXX 114.204,04 48.944,59 163.148,63 
Seva XXXXXXXXX 54.490,24 23.352,96 77.843,20 
Sitges XXXXXXXXX 264.908,23 113.532,10 378.440,33 
Sobremunt XXXXXXXXX 17.777,68 7.619,01 25.396,69 
Sora XXXXXXXXX 18.033,77 7.728,76 25.762,53 
Subirats XXXXXXXXX 53.089,47 22.752,63 75.842,10 
Súria XXXXXXXXX 106.385,66 45.593,86 151.979,52 
Tagamanent XXXXXXXXX 18.481,15 7.920,49 26.401,65 
Talamanca XXXXXXXXX 17.953,55 7.694,38 25.647,93 
Taradell XXXXXXXXX 106.725,06 45.739,31 152.464,37 
Tavèrnoles XXXXXXXXX 18.471,90 7.916,53 26.388,42 
Tavertet XXXXXXXXX 17.891,84 7.667,93 25.559,78 
Teià XXXXXXXXX 106.456,63 45.624,27 152.080,90 
Terrassa XXXXXXXXX 770.000,00 330.000,00 1.100.000,00 
Tiana XXXXXXXXX 112.864,98 48.370,71 161.235,69 
Tona XXXXXXXXX 112.445,37 48.190,87 160.636,24 
Tordera XXXXXXXXX 225.486,22 96.636,95 322.123,17 
Torelló XXXXXXXXX 130.411,59 55.890,68 186.302,27 
Torrelavit XXXXXXXXX 48.069,54 20.601,23 68.670,78 
Torrelles de Foix XXXXXXXXX 51.031,52 21.870,65 72.902,17 
Torrelles de Llobregat XXXXXXXXX 105.321,21 45.137,66 150.458,87 
Ullastrell XXXXXXXXX 50.013,34 21.434,29 71.447,63 
Vacarisses XXXXXXXXX 106.814,53 45.777,66 152.592,19 
Vallbona d'Anoia XXXXXXXXX 48.165,19 20.642,22 68.807,42 
Vallcebre XXXXXXXXX 18.314,54 7.849,09 26.163,63 
Vallgorguina XXXXXXXXX 52.222,48 22.381,06 74.603,54 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

30/135 

Ajuntament NIF Línia 1 Línia 2 Total 
Vallirana XXXXXXXXX 132.623,81 56.838,78 189.462,59 
Vallromanes XXXXXXXXX 51.593,06 22.111,31 73.704,37 
Veciana XXXXXXXXX 18.043,03 7.732,73 25.775,75 
Vic XXXXXXXXX 303.497,19 130.070,22 433.567,41 
Vilada XXXXXXXXX 18.925,45 8.110,91 27.036,36 
Viladecans XXXXXXXXX 464.420,18 199.037,22 663.457,40 
Viladecavalls XXXXXXXXX 110.322,62 47.281,12 157.603,74 
Vilafranca del Penedès XXXXXXXXX 295.111,10 126.476,19 421.587,28 
Vilalba Sasserra XXXXXXXXX 19.625,83 8.411,07 28.036,90 
Vilanova de Sau XXXXXXXXX 18.518,18 7.936,36 26.454,54 
Vilanova del Camí XXXXXXXXX 126.169,18 54.072,50 180.241,68 
Vilanova del Vallès XXXXXXXXX 103.395,92 44.312,54 147.708,46 
Vilanova i la Geltrú XXXXXXXXX 466.984,14 200.136,06 667.120,20 
Vilassar de Dalt XXXXXXXXX 114.895,17 49.240,79 164.135,95 
Vilassar de Mar XXXXXXXXX 236.800,34 101.485,86 338.286,20 
Vilobí del Penedès XXXXXXXXX 47.140,84 20.203,22 67.344,06 
Viver i Serrateix XXXXXXXXX 18.046,11 7.734,05 25.780,16 
Total   35.000.000,00  15.000.000,00 50.000.000,00 

 
Tercer.-  Retenir una despesa total màxima de cinquanta milions (50.000.000) € amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, condicionada a l’aprovació de la 
modificació de crèdit 12/2014 

- Una despesa de trenta-cinc milions (35.000.000) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/12200/945A0/76243 del pressupost de despeses de la 
direcció de Serveis de Concertació Local  per a l’anualitat 2014. 

- Una despesa de quinze milions (15.000.000) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/12200/945A0/46241 del pressupost de despeses de la 
direcció de Serveis de Concertació Local  per a l’anualitat 2014. 

 
Quart.-  Aprovar els models de formularis normalitzats que tot seguit s’assenyalen a 
continuació i que figuren a l’Annex 2 d’aquest Dictamen, i posar-los a disposició dels 
interessats a la Seu electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:  
 

- Formulari de sol·licitud (codi P103).  
- Memòria tècnica de sol·licitud de la línia de suport a les inversions 

financerament sostenibles (codi P104). 
- Memòria tècnica de sol·licitud de la línia de suport a la prestació adequada 

de serveis públics locals (codi P104). 
- Informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari acreditatiu del 

compliment dels requisits exigits per a la consideració de la inversió com a 
financerament sostenible (codi P105). 

- Formulari de justificació de despeses (codi P409).   
- Memòria econòmica de la inversió en el marc de la línia de suport a les 

inversions financerament sostenibles (codi P410).  
 
Cinquè.- Autoritzar, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
Diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament d’aquest règim, a través d’actes administratius, de tràmit o qualificats.  
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Sisè.- Aprovar la incorporació del tràmit de sol·licitud a la Seu Electrónica Corporativa, 
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Setè.- Aprovar les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu electrònica Corporativa, 
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” (Annex 3). 
 
Vuitè.- Correspondrà a la direcció de Serveis de Concertació Local la responsabilitat 
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al “Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals” incorporats a la Seu Electrònica , en el si del 
“Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
Novè.-  Notificar els presents acords als ens destinataris dels fons concedits en el marc 
del present Programa complementari.  
 
Desè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica de 
la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors i la relació total 
d’ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals. 
 
El Vicepresident quart, Sr. Antoni Fogué, vol deixar constància del seu vot favorable en 
aquest punt i ressaltar que és el resultat d’un procés de treball conjunt i d’un acord 
polític, del qual també se sent coresponsable. 
 
El diputat Sr. Pere Prat felicita l’equip de govern i a tots plegats, perquè és un gran 
treball de cara als ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
El President, Sr. Salvador Esteve, diu que l’acord és fruit del treball conjunt i que, per 
tant, ens hem de felicitar tots. 
  
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de 
l’addenda al conveni de col·laboració entre la Dipu tació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, subscrit en data 10 de m aig de 2013, en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa  de Governs Locals 2012-
2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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 las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, en data 10 de maig de 
2013, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van subscriure el conveni 
de col·laboració en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les actuacions a dur a 
terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. 
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Vist que l’Ajuntament de Barcelona, en data 23 d’abril de 2014, ha sol·licitat a aquesta 
Diputació ajustar els imports previstos per anualitats i per projectes de l’esmentat 
conveni de col·laboració, el que inclou una intervenció al Museu Etnològic, per tal 
d’adequar-los a les necessitats d’execució de les obres previstes, un cop iniciades o 
en fase d’execució. 
 
Atès que és voluntat d‘aquesta Diputació arribar a una entesa amb l’Ajuntament de 
Barcelona sobre la referida sol·licitud, cal procedir a la modificació de l’apartat segon 
de l’acord tercer del conveni de col·laboració entre ambdues institucions. 
 
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte 
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 
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 23 de desembre de 2013, 
epígraf 12.2.e), 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 la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013, en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SUBSCRIT EN DATA 10 DE MA IG DE 2013, EN 
DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA  DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015” 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistit per la Sra. Petra Mahillo García, 
Secretària general de la Diputació.  
 
I, de l’altra, l’Excm. Sr. Xavier Trias Vidal De Llobatera, Alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès, 
Secretari general de la Corporació. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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 
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com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, en data 10 de maig de 
2013, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van subscriure el conveni de 
col·laboració en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les actuacions a dur a terme en el marc 
de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. 
 
Vist que l’Ajuntament de Barcelona, el 23 d’abril de 2014, ha sol·licitat a aquesta Diputació 
ajustar els imports previstos per anualitats i per projectes de l’esmentat conveni, el que 
inclou una intervenció al Museu Etnològic, per tal d’adequar-los a les necessitats d’execució 
de les obres previstes, un cop iniciades o en fase d’execució. 
 
Atès que és voluntat d‘aquesta Diputació arribar a una entesa amb l’Ajuntament de 
Barcelona sobre la referida sol·licitud, cal procedir a la modificació de l’apartat segon de 
l’acord tercer del conveni de col·laboració entre ambdues institucions. 
 
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte 
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni subscrit en 
data 10 de maig de 2013 amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Modificar l’apartat segon de l’acord tercer del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013, 
segons el següent tenor literal: 

 
“ 
3.2  En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de Barcelona 

manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de trenta 
milions (30.000.000) €, en el finançament de les actuacions que es relacionen a 
continuació: 

 
Dades de l’actuació 

Necessitat preacordada Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 
Etnològic 

Descripció de la necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció als 
Museus Palau Llió i Museu Etnològic per adequar-los al 
nou Museu Cultures del Món i al Museu Verdaguer per a 
ubicar-hi una residència per escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 13.438.203,00 € 
Aportació de la Diputació 13.438.203,00 € 

2014 8.188.203 € 
Periodificació 

2015 5.250.000 € 
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Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 9.061.797 € 
Aportació de la Diputació 9.061.797 € 

2014 1.211.797 € 
Periodificació 

2015 7.850.000 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
Periodificació 2014 1.000.000 € 

 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.500.000 € 
Aportació de la Diputació 1.500.000 € 

2014 211.690 € 
Periodificació 

2015 1.288.310 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la Diputació 5.000.000 € 

2013 4.872.892,69 € 
Periodificació 

2014 127.107,31 € 
 

En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.“ 

 

Segon.- Modificar l’acord tercer del dictamen aprovat per Junta de Govern el 25 d’abril 
de 2013, pel qual es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’assignar a totes les actuacions 
incloses en el referit conveni el codi 14/X/109438, llevat de l’aportació per a l’actuació 
“Adequació Anella Olímpica” que l’addenda al conveni aprovada en l’acord primer del 
present dictamen té periodificació 2013, atès que ja s’ha executat i justificat amb codi 
13/X/91290. 
 

Tercer.- Regularitzar comptablement l'autorització i la disposició de la despesa 
inicialment aprovada, d'acord amb la distribució de l’acord primer del present dictamen. 
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
relació d’accions desestimades i deixar deserta la convocatòria 
20142014512000579B, (donar suport a una acció terri torial de sensibilització i 
educació per al desenvolupament) així com ampliar e l termini de resolució de les 
convocatòries 20142014512000573B (donar suport a as sistències tècniques en 
l’àmbit de cooperació al desenvolupament) i 2014201 4512000575B (donar suport 
a projectes de cooperació al desenvolupament), en e l marc de les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de conc urrència competitiva, a 
entitats dels municipis de la demarcació de la Dipu tació de Barcelona en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament (2014).-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014). 
 
En concret, es van aprovar quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions 
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000573B); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 20142014512000575B); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20142014512000577B), i la quarta, relativa a una subvenció per a 
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000579B). 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries 20142014512000573B, 
20142014512000575B i 20142014512000579B es va exhaurir el dia 7 d’abril de 2014 
i, per a la convocatòria 20142014512000577B, el dia 22 de març de 2014. 
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En relació a la resolució de la convocatòria 20142014512000577B per a donar suport 
a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament i d’acord amb el 
procediment establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les quatre 
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 22 de maig de 2014 es van 
reunir els membres de l’òrgan col·legiat per tal de consensuar una proposta de 
concessió de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria. Concretament, la 
proposta acordada contemplava la valoració de 24 sol·licituds, de les quals 7 es 
proposaren per a selecció i 16 per a desestimació. També es va deixar constància que 
1 sol·licitud va estar presentada fora de termini (AJG 270/14). 
 
D’altra banda, en relació a la resolució de la convocatòria relativa a una subvenció per 
a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi: 20142014512000579B), i seguint igualment l’establert a la 
Base 6 de les Bases Generals, es van reunir els membres de l’òrgan col·legiat, 
vàlidament constituït de conformitat amb l’establert a l’article 12.5 de l‘Ordenança General 
de Subvencions, per tal de valorar les dues sol·licituds rebudes i adoptar una proposta 
de resolució. D’acord amb les deliberacions de l’òrgan col·legiat, recollides en l’acta de 
data 12 de juny de 2014, es conclou pertinent desestimar les dues accions 
presentades i deixar deserta la convocatòria. S’acompanya el present decret de l’acta 
de la sessió juntament amb els seus Annexos I i II relatius, respectivament, al quadre 
de proposta de resolució així com a l’informe tècnic de les sol·licituds presentades que 
especifica el detall dels motius de les decisions preses.  
 
D’acord amb l’establert a la Base Sisena d’aquesta convocatòria específica (Codi: 
20142014512000579B) i atesa la proposta de declarar-la deserta, es proposa alliberar 
la totalitat de l’import previst inicialment per a aquesta convocatòria per tal que, si 
escau, se’n pugui fer ús del mateix en qualsevol de les convocatòries que estan 
encara pendents de resoldre’s. 
 
Finalment, en relació a la resolució de les convocatòries 20142014512000573B i 
20142014512000575B, d’acord amb l’establert a la Base 7 de les Bases Generals, el 
termini màxim d’atorgament de les subvencions finalitza transcorreguts tres mesos a 
comptar des de la data del tancament del període de presentació de les sol·licituds, és 
a dir, el proper dia 7 de juliol de 2014. Tanmateix, atesos els motius exposats en 
l’informe tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que 
s’acompanya al present acte, de data 11 de juny de 2014, es proposa una ampliació 
de dos mesos del termini màxim de resolució de les esmentades convocatòries, fins el 
7 de setembre de 2014. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

Atès l’establert a les Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), així com a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 15.01.2009). 
 

Vist que l’ampliació del termini de resolució d’aquesta convocatòria s’ajusta a 
l’establert l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
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Atès que el primer paràgraf de l’esmentat article 42.6 atorga a l’òrgan competent de la 
resolució la facultat per adoptar mesures amb la finalitat d’evitar l’incompliment del 
termini màxim de resolució, i que, en conseqüència, es pot interpretar que aquest és 
també l’òrgan competent per aprovar l’ampliació del dit termini regulat en el segon 
paràgraf del mateix article. 
 
I, finalment, atès que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a 
l’adopció dels presents acords, segons la delegació realitzada per la Presidència 
mitjançant decret 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), tal com consta a l’epígraf 3.3.e) 
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. 
 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la relació d’accions desestimades disposada a continuació, i declarar 
deserta la convocatòria 20142014512000579B relativa a una subvenció per a donar 
suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament, 
emmarcada en la convocatòria general per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 
 
        ACCIONS DESESTIMADES 
 

Entitat  Acció  
Associació Catalana d’Enginyeria 
Sense Fronteres Som aigua: enfortint els drets humans i la democràcia 

Fundación Comparte 
“Cometas por la Paz”, Acción global para la movilización 
ciudadana en favor de la cooperación al desarrollo para 
alcanzar la paz. 

 
Segon.-  Alliberar la totalitat de la despesa autoritzada per a la convocatòria 
20142014512000579B, per un import de vint-i-cinc mil (25.000) €, d’acord amb 
l’establert a la seva Base Sisena, i com a conseqüència d’haver estat declarada 
deserta. Del total d’aquesta despesa, quinze mil (15.000) € corresponen al pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2014, i els altres deu mil (10.000)€ corresponen al 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Aprovar l’ampliació de dos mesos del termini de la resolució de les 
convocatòries 20142014512000573B i 20142014512000575B, fins el 7 de setembre 
de 2014. 
 
Quart.-  Publicar els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Cinquè.- Notificar els acords precedents als interessats. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

38/135 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, am pliar la quantitat imputada al 
pressupost 2014 de l’Organisme de Gestió Tributària  per al contracte de les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària, formalitzat amb l’empresa UNIPOS T, SAU, amb                       
NIF XXXXXXXXX, corresponent a la Subdirecció de Log ística.-  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 que el Ple de la Diputació de Barcelona, per Acord pres en data 25 de novembre 
de 2010, va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SAU 
(CIF XXXXXXXXX), pels preus unitaris oferts i un import estimatiu quadriennal de 
18.402.513,64 €, més 3.308.984,36 € en concepte de 18% d’IVA, amb el següent 
desglossament: 
 

 Pressupost IVA 
exclòs 

IVA (18%) Total IVA 
inclòs  

ORGT 17.159.706,80 € 3.088.747,22 20.248.454,02 
Diputació de Barcelona 1.223.539,68 220.237,14 1.443.776,82 
Diputació de Barcelona 
(enviaments 
internacionals fora Unió 
Europea) 
 

19.267,16 Exempt 
(Art. 21.1 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit) 

19.267,16 

TOTAL 18.402.513,64 3.308.984,36 21.711.498,00 
 
i que es va formalitzar mitjançant contracte el dia 13 de desembre de 2010, amb 
efectes d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014. 
 
Atès que,  així mateix, va aprovar la imputació pressupostària del total de la despesa, 
de 21.711.498 € (IVA inclòs) de la següent manera:  
 
Respecte a la Diputació, la despesa pluriennal 1.463.043.98 € (IVA inclòs),  a càrrec 
de les següents aplicacions pressupostaries: 
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2011 365.761,00 € 24210 920 22201 
Exercici 2012 365.761,00 € 24210 920 22201 
Exercici 2013 365.760,99 € 24210 920 22201 
Exercici 2014 365.760,99 € 24210 920 22201 

 
i respecte a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), la despesa pluriennal de 
20.248.454,02€ (IVA inclòs), a càrrec de les següents aplicacions pressupostaries: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

39/135 

Organisme de 
Gestió 

Tributària 
Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2011 5.062.113,51 1 932 22201 
Exercici 2012 5.062.113,51 1 932 22201 
Exercici 2013 5.062.113,50 1 932 22201 
Exercici 2014 5.062.113,50 1 932 22201 

 

Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 2,6% a partir de l’1 de gener de 2012, per variació de l’IPC. 
 

Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb 
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret 
20/2012, de 13 de juliol. 
 

Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 1,9%  i en un 1,5% a partir de l’1 de gener de 2013 i de l’1 de gener de 
2014, respectivament, per variació de l’IPC. 
 

Atès que la directora de Serveis d’Edificació i Logística, mitjançant ofici de data 8 de maig de 
2014, enregistrat d’entrada en el Servei de Contractació amb data 12 de maig d‘enguany, ha 
remés l’informe de l’ORGT, de data 31 de març de 2014, la part del qual que interessa es 
transcriu a continuació: 
 

“.../... 
 
Durant l'exercici 2013 la facturació total del contracte per a l'ORGT va ascendir a 
5.269.081,50 IVA inclòs un cop descomptades les penalitzacions establertes en funció del 
nivell de servei, per la qual cosa va restar disponible únicament un romanent de 23.327,80€. 
 
La darrera setmana de març la Direcció de Serveis d'Informàtica de l'ORGT ha implementat 
les modificacions en els programes que permeten donar a l’impressor les primeres 
notificacions preparades de tal manera que UNIPOST podrà dipositar a la Xarxa Postal 
Pública aquelles adreçades a municipis, urbanitzacions o disseminats on no tingui prou 
cobertura. Això fins ara no havia estat possible per la negativa de Correus a admetre les 
notificacions administratives gestionades per altres operadors postals. Sens dubte això 
millorarà el repartiment en aquestes zones i per tant es reduiran les penalitzacions 
automàtiques per nivell de servei que preveu el plec. 
 
D'altra banda aquest 2014 es produiran els efectes de l'acceptació per part de la Diputació 
de Barcelona de noves delegacions de diversos conceptes tributaris d’alguns ajuntaments 
de la província, en especial les delegacions de gestió de multes i de recaptació de diversos 
conceptes dels ajuntaments de Ripollet i Martorell, entre d'altres. Aquest fet incrementarà 
sens dubte el nivell de notificació respecte del 2013 
 
Finalment cal tenir present que, amb motiu de la normativa SEPA, hem hagut d’enviar més 
del doble de guies del contribuent del que fèiem en anys anteriors. Encara no podem 
assegurar que no calgui enviar el detall dels rebuts domiciliats en alguns casos, la qual cosa 
incrementaria el volum de cartes ordinàries que emet l'ORGT 
 
Tot plegat aconsella fer una ampliació de pressupost amb prou marge per tal de no quedar-
nos curts en aquest exercici 2014 i donar cobertura a unes possibles ampliacions 
d'enviaments de fins a un milió de cartes ordinàries i unes cinc centes mil notificacions, la 
qual cosa suposa un increment d'un 20% aproximadament. 
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Per tant es proposa l'ampliació del pressupost del contracte en 985.797,40 € sense IVA la 
qual cosa representa, pel que fa a la part assignada a l'ORGT, passar en aquest 2014 a un 
màxim de  
 
Pressupost IVA exclòs         5.367.125 €  
IVA (21%)                       1.127.096,25 €  
Total IVA inclòs              6.494.221,25 €” 

 

Atès que a l’ofici abans esmentat també consta l’escrit de l’Interventor delegat de 
l’ORGT, de data 7 de maig de 2014, en el que fa constar que existeix crèdit suficient 
per realitzar el corresponent increment en la consignació del contracte.  
 

Atès que, atenent la data d’adjudicació, a aquesta contractació no li és d'aplicació 
la Disposició Addicional trentena quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP) -modificació operada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, amb 
efectes de 28.6.13- i de conformitat amb la DT 1a. 2n paràgraf del TRLCSP. 
 

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 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 del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Ampliar en 1.192.814,85 € (21% IVA inclòs) la quantitat imputada a l’aplicació 
pressupostària 932/22201 de 2014 de l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent 
al contracte de les Prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SAU            
(CIF XXXXXXXXX) en data 13 de desembre de 2010, d’acord amb l’informe de 
l’ORGT de data 31 de març de 2014. 
 

Segon.-  Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a 
XXXXXX, per al seu coneixement i efectes. 
 

Servei de Programació 
 

10.- Informe de Seguiment del pressupost per subpro grames del 1r. trimestre de 
l’any 2014.-  La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per subprogrames del 1r. trimestre de l’any 2014. 
 

11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de cent quaranta-tres mil seta nta-nou euros amb trenta 
cèntims (143.079,30) €  a l'Ajuntament de Calella a  l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA  per finançar les in versions del pressupost 
2014.- 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: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Calella presentà en data 8 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un préstec 
de 1.050.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.050.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
1.050.000€ amb una subvenció d’import de 143.079,30 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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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. 11876/13, 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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cent quaranta-tres mil setanta-nou euros amb trenta 
cèntims (143.079,30) € a l'Ajuntament de Calella per subsidiar el préstec concedit pel 
BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 d'abril de 2014, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de quatre-cents vuitanta-sis m il quatre-cents seixanta-nou 
euros amb seixanta-dos cèntims (486.469,62) € a l'A juntament de Sant Cugat del 
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banc o Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014.-  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: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 25 d'abril de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 3.570.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.570.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
3.570.000€ amb una subvenció d’import de 486.469,62 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

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. 11876/13, 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 

 

 A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de quatre-cents vuitanta-sis mil quatre-cents   
seixanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (486.469,62) € a l'Ajuntament de Sant 
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Cugat del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., 
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del 
Programa de Crèdit Local en data 25 d'abril de 2014, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de vuitanta-un mil set-cents c inquanta-nou euros amb 
seixanta cèntims (81.759,60) € a l'Ajuntament de Pa rets del Vallès a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per fin ançar les inversions del 
pressupost 2014.-  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: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Parets del Vallès presentà en data 2 de maig de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 600.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 600.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 600.000 € 
amb una subvenció d’import de 81.759,60 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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. 11876/13, 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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vuitanta-un mil set-cents cinquanta-nou euros amb 
seixanta cèntims (81.759,60) € a l'Ajuntament de Parets del Vallès per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 de 
maig de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de setanta-sis mil quaranta eu ros amb cinquanta-sis 
cèntims (76.040,56) € a l'Ajuntament de Vilanova de l Camí a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per fin ançar les inversions del 
pressupost 2014.-  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: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 30 d'abril de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 558.030,33 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. 
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 558.030,33 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
558.030,33 € amb una subvenció d’import de 76,040.56 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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. 11876/13, 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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de setanta-sis mil quaranta euros amb cinquanta-sis 
cèntims (76.040,56) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí per subsidiar el préstec 
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 d'abril de 
2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de tres-cents seixanta-nou mil  vuit-cents vint-i-cinc euros 
amb noranta-dos cèntims (369.825,92) € a l'Ajuntame nt de Viladecans a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2014.-  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: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
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financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 

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

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 16 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 3.000.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Viladecans. 
 

El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.000.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
2.714.000€ amb una subvenció d’import de 369.825,92 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

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

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. 11876/13, 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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de tres-cents seixanta-nou mil vuit-cents vint-i-cinc 
euros amb noranta-dos cèntims (369.825,92) € a l'Ajuntament de Viladecans per 
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 16 d'abril de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar la 
pròrroga tàcita del conveni de 13 de maig de 2003, signat amb l’Associació 
Promotora del Centre de Cultura de les Dones France sca Bonnemaison, i  
autoritzar l’ús temporal de determinats espais de l ’edifici del carrer Sant Pere 
més Baix, núms. 7-9, de Barcelona, a favor de l’esm entada associació.-  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: 
 

I. Antecedents: 
 

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Bonnemaison situat a Barcelona, 
al carrer Sant Pere més Baix, núms. 7-9, el qual figura inscrit a l’Inventari de Béns de 
la Corporació amb els codis F000893 a nivell d’edifici i F000038 a nivell de terreny, 
amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte a un servei públic. 
 

L’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison és 
una entitat sense afany de lucre que es va constituir l’any 2001, per donar continuïtat a 
la tasca de la comissió del Centre de Cultura de Dones en la reivindicació de la 
recuperació per a les dones de l’edifici de l’antic Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona, i promoure la creació d’un espai cultural autònom i participatiu per dones. 
 

Mitjançant conveni signat el 13 de maig de 2003 i addenda de l’esmentat conveni, de 
data 1 desembre de 2005, la Diputació de Barcelona va cedir a l’Associació Promotora 
del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison l’ús de determinats espais de 
l’edifici esmentat, per tal de fer possible la implantació del Centre de Cultura de les 
Dones, impulsat per aquesta Associació i per la llavors anomenada Oficina Tècnica 
d’Igualtat de la Diputació de Barcelona. 
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El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison va iniciar les seves activitats 
als locals cedits de l’Espai Francesca Bonnemaison, situat al carrer Sant Pere més 
Baix, núms. 7-9, amb la voluntat d’incorporar la gran diversitat cultural, educativa i 
social de les dones de Catalunya, tot fent especial èmfasi en l’articulació de canals de 
comunicació i participació entre les dones que resideixen a Catalunya, amb 
independència del seu origen, per afavorir així la seva incorporació com a subjectes de 
ple dret a la ciutadania. 
 
D’acord amb el pacte segon del conveni de 13 de maig de 2003 el període de cessió 
tenia una durada de deu anys, comptats des de la data del darrer lliurament d’espais 
per part de la Diputació de Barcelona, i havia d’entrar en vigor a partir de la signatura 
del mateix, moment en que l’Associació procediria a l’ocupació efectiva dels espais 
cedits, especificant que si l’acte d’ocupació no pogués coincidir amb la data de 
signatura, la vigència del conveni començaria a comptar a partir de la data de 
l’ocupació efectiva dels espais cedits.  
 
La signatura del conveni va tenir lloc en data 13 de maig de 2003 i l’ocupació efectiva 
dels espais cedits en data 9 de desembre de 2003, segons consta a l’acta de 
lliurament d’espais formalitzada, a on es fixava aquesta data com a l’inici dels efectes 
de l’indicat conveni. 
 
II. Pròrroga del conveni anterior: 
 
Finalitzat el termini de vigència el 9 de desembre de 2013, l’Associació roman en els 
referits espais, amb el consentiment de la Diputació de Barcelona, sense que s’hagi 
formalitzat cap document de pròrroga expressa. Per aquest motiu, caldria convalidar la 
pròrroga tàcita del conveni de 13 de maig de 2003 fins a la data d’aprovació, en el seu 
cas, d’una nova autorització d’ús sobre els mateixos espais, als efectes del que 
disposa l’article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, sobre el títol que autoritza l’ocupació d’un bé de domini 
públic. 
 
III. Nova autorització d’ús: 
 
L’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison ha 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona  romandre en determinats espais d’aquest edifici, 
per tal de continuar desenvolupant les activitats pròpies del Centre de Cultura de 
Dones, sense que s’hagi produït cap petició d’una altra associació o entitat en aquest 
sentit. 
 
La Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, 
aposta per la promoció dels drets de les dones i foment de les polítiques de gènere 
que contribueixin a la construcció d’una societat veritablement igualitària, per la qual 
cosa aquesta Gerència ha emès, en data 16 de juny de 2014, informe sobre la cessió 
d’espais a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison que es transcriu a continuació: 
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“Informe sobre la cessió d’espais a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison  

 
L'Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison es va 
constituir l‘any 2001, des de l’any 2004 té la seva seu a l’Espai Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere més Baix 7, 2a i 3a planta).  

 
L’Associació treballa amb una voluntat integradora, per tal d'incorporar la gran diversitat 
cultural, educativa i social de les dones, per afavorir la seva incorporació com a subjectes de 
ple dret a la ciutadania. Així mateix, ha consolidat el seu paper com a focus d'acció cultural i 
d'irradiació de la cultura de dones. 

 
El Centre de Cultura de Dones, des de Juliol de 2012, ha encetat una nova etapa en la que 
es treballa un projecte destinat a la creació, divulgació, promoció de la cultura i del foment 
de la participació i la visibilització de les dones en la creació cultural.  

 
Des de la Diputació de Barcelona i, més en concret, des de l’Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat i Drets Civils, adscrita a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, es treballa per impulsar les polítiques d’igualtat de 
gènere i la capacitació de les dones de la demarcació de Barcelona. En aquest sentit, les 
activitats i finalitats de la l'Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison coincideixen amb les de la Corporació. 

 
Per tot l’anterior, i en consonància amb les finalitats de promoció de polítiques destinades a 
promoure la igualtat entre dones i homes, es considera que les activitats que s’impulsen des 
d’aquesta entitat són d’interès general per al col·lectiu de dones de la ciutat i la demarcació 
de Barcelona ja que contribueixen a l’empoderament i capacitació de les dones en un 
moment en que la crisi econòmica ha fet necessari reforçar actuacions d’impuls i suport al 
col·lectiu femení. És per això que la finalitat i actuacions de l’entitat són d’utilitat pública i, 
per aquests motius, es justifica la continuïtat de la cessió dels espais a l’Espai Francesca 
Bonnemaison.” 

 
En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboració amb altres administracions i amb entitats privades sense afany de lucre, 
per a la consecució de finalitats d’interès comú, voluntat que ha quedat palesa en 
nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia 
Corporació. 
 
Un cop analitzada la petició de l’Associació, la Diputació de Barcelona té la voluntat 
d’atendre-la, i considera oportú autoritzar-ne l'ús dels espais de manera temporal, de 
conformitat amb els motius següents:  
 
- per no estar previst destinar els espais sol·licitats de l’edifici descrit a cap dels usos 

propis per als serveis que presta; 
 
- per tal com hi ha una única sol·licitant que acredita la seva finalitat concreta 

d’interès públic. 
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IV. Règim jurídic: 
 
S’han elaborat la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, en dates 13 i 14 de 
maig de 2014, respectivament.  
 
L’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en 
l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
Pel que fa a la pròrroga tàcita i a la convalidació d’actes i els seus efectes retroactius, 
resulten d’aplicació els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Així mateix, els articles 84, 90, no bàsic, i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, regulen les autoritzacions sobre béns de 
domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que 
regula la utilització dels béns i drets de domini públic, i en relació, així mateix, amb 
l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, que determina que l’ocupació temporal del domini públic, per a un ús 
privatiu que no comporta la seva transformació o modificació. 
 
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.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre 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, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Convalidar la pròrroga tàcita del conveni de 13 de maig de 2003 signat amb 
l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, amb 
CIF XXXXXXXXX, de cessió d’ús a l’Associació d’una part dels espais de l’edifici del 
carrer Sant Pere més Baix, núm. 7-9 de Barcelona, propietat de la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb l’acta de lliurament d’espais signada amb l’associació el 
9 de desembre de 2003, que fixava l’inici dels efectes del conveni. L’esmentada 
pròrroga abastarà des del 9 de desembre de 2013 fins a l’aprovació de l’autorització 
d’ús temporal d'espais en els termes que es detallen en l'acord segon del present 
dictamen. 
 

Segon.-  Autoritzar l’ús temporal, a favor de l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, de determinats espais de l’edifici situat al 
carrer Sant Pere més Baix, núms. 7-9, de Barcelona, propietat de la Diputació de 
Barcelona, en els termes que es contenen en els annexos I, II i III que s’acompanyen 
al present dictamen i d’acord amb les condicions següents: 
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Primera.- Objecte 
 
És objecte de la present autorització l’ús temporal, per part de la Diputació de Barcelona i a 
favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 
(en endavant, Associació), dels espais que es diran i que consten grafiats en els plànols que 
s'adjunten com a annex I, de l’edifici situat a Barcelona, al carrer Sant Pere més Baix, núms. 
7-9, per desenvolupar les activitats d’interès públic, social i cultural que li són pròpies: 

 
� Una superfície útil de 519,20 m2 de la planta segona. 
� Una superfície útil de 316,18 m2 de la planta tercera. 
� Una superfície útil de 23,73 m2 de les dependències subterrànies amb funcions de 

magatzem. 
 

Segona.- Utilització dels espais 
 
A. La Diputació de Barcelona  senyalitzarà les ubicacions dels espais dels quals s’autoritza 
el seu ús a l’Associació, d’acord amb la normativa que estableix la Corporació per als seus 
edificis. 
 
B. L’Associació haurà de: 

 
1. Destinar els espais objecte d’autorització per desenvolupar les activitats d’interès 

públic, social i cultural que li són pròpies, així com per fer conferències, arts 
escèniques, projeccions, etc. 

 
2. Fer constar, en lloc visible, l’ús de la marca corporativa de la Diputació de Barcelona, 

tant en les instal·lacions com en la publicitat dels actes que s’hi celebrin. 
 

Tercera.- Termini, vigència i eficàcia 
 
L’autorització d’ús temporal dels espais descrits a la condició primera tindrà una durada 
màxima de quatre anys, a partir de la seva aprovació, data des de la qual estarà plenament 
vigent i desplegarà tots els seus efectes. 
 
Quarta.- Contraprestació econòmica 
 
La present autorització d’ús dels espais descrits per part de la Diputació de Barcelona a 
favor de l’Associació és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació econòmica. 
 
Cinquena.- Despeses comuns 
 
La Diputació de Barcelona prestarà els serveis ordinaris de neteja, vigilància, manteniment 
preventiu i correctiu, etc. dels espais objecte d’autorització d’ús i quantificarà l’import 
d’aquestes despeses que l’Associació hauria de satisfer anualment, juntament amb les 
despeses generals que es generin amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres 
gravàmens, així com les corresponents a subministraments continus, ascensor, recollida de 
residus, etc. Aquest import, que serà comunicat a l’Associació, tindrà la consideració de 
subvenció anual en espècie a favor de l’Associació, que per a l’any 2013 ha representat una 
subvenció de 47.832,77 euros (d’acord amb l’annex II).  
 
L’Associació assumirà les despeses extraordinàries que generi per la utilització dels espais 
fora de l’horari ordinari del centre, sempre que superin el límit de 125 hores anuals, d’acord 
amb els preus estipulats a la Taxa reguladora de la utilització d’espais de domini públic de la 
Diputació de Barcelona o a qualsevol altre document que les reguli. Les hores 
extraordinàries generades per l’Associació per la utilització dels espais fora de l’horari 
ordinari del centre, destinades preferentment a activitats de caps de setmana, que 
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assumeixi la Diputació per trobar-se dins de les 125 hores inicials tindran també la 
consideració de subvenció en espècie (valorades aquestes 125 hores, per a l’any 2014, en 
2.477,50 €, a raó de 19,82 €/hora), i el seu import serà comunicat així mateix a l’Associació. 
 
L’ús dels espais del Teatre Adrià Gual, Sala “La Cuina” i la Terrassa s’efectuarà exempt de 
pagament de la taxa per utilització d’espais d’acord amb allò previst a les Ordenances 
fiscals de la Diputació de Barcelona i haurà de seguir les indicacions contingudes al 
document “Criteris d’utilització de sales i espais gestionats per la Subdirecció de Logística”, 
que serà lliurat en el moment de formalitzar la reserva per a la utilització dels espais 
sol·licitats. 
 
Sisena.- Limitacions i condicionaments 
 
En cap cas l’Associació podrà cedir, traspassar, llogar o alienar de qualsevol altra forma, els 
espais objecte d’autorització d’ús ni els drets que se li atorguen. 
 
Així mateix, l’autorització d’ús recollida en les presents condicions resta sotmesa a la 
destinació prevista a la condició primera, de manera que no podran ser utilitzats amb 
finalitats diferents. 
 
L’Associació vetllarà pel bon ús de l’espai cedit i contribuirà a fer-ne una adequada 
conservació, respectant en tot moment els aforaments màxims previstos (annex III). 
 
La Diputació de Barcelona, per motius de seguretat, podrà limitar l’accés als espais cedits 
quan l’aforament superi el màxim previst. 
 
La Diputació de Barcelona podrà accedir als espais objecte d’autorització d’ús per a realitzar 
les tasques de manteniment, neteja i vigilància necessàries. 
 
L’Associació acceptarà les actuacions a desenvolupar per la Diputació de Barcelona, per la 
Biblioteca Francesca Bonnemaison o altres possibles usuaris autoritzats en l’edifici de Sant 
Pere més Baix 7-9, les quals es procurarà que no interfereixin la normal activitat d’aquella. 
 
Setena.- Obres menors 
 
L’Associació no podrà fer cap tipus d’obra en els espais d’ús exclusiu sense l’autorització 
expressa de la Diputació de Barcelona, fora de petites reparacions de manteniment 
d’instal·lacions. La sol·licitud corresponent es gestionarà a través de l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària, previ informe favorable de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vuitena.- Pla d’autoprotecció 
 
El Pla d’autoprotecció elaborat per la Diputació de Barcelona contindrà les directrius que 
afectin els espais ocupats per l’Associació. La Diputació de Barcelona s’encarrega 
d’actualitzar i implantar el Pla d’acord amb la normativa vigent de prevenció de riscos 
laborals. L’Associació facilitarà les tasques d’implantació col·laborant amb la realització dels 
simulacres organitzats per la Diputació de Barcelona. 
 
Novena.- Reversió dels espais, d’obres i millores 
 
En el moment de la finalització de l’autorització d’ús temporal els espais revertiran a la 
Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, 
que no inclouen els equipaments tècnics pertanyents a l’Associació, restant obligada 
l’Associació a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les 
normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. 
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A aquest efecte, la Diputació de Barcelona i l’Associació signaran un acta de recepció dels 
espais. 
 
Desena.- Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus 
administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais autoritzats 
per persones usuàries, visitants o que tinguin alguna relació amb l’Associació. 
 
Onzena.- Rescabalament de danys 
 
L’Associació rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i perjudicis que es 
poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte d’autorització d’ús, quan hi 
hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense 
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Dotzena.- Pòlissa d’assegurança 
 
Amb la finalitat establerta a la condició anterior, l’Associació inclourà en la seva pòlissa 
d’assegurança la cobertura dels danys que per determinades causes es puguin produir, i 
haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona certificat de la companyia asseguradora 
acreditant l’esmentada cobertura. 
 
La pòlissa de danys materials de la Diputació de Barcelona no donarà cobertura als béns 
propietat de l’Associació que es puguin instal·lar, tant en els espais d’ús exclusiu, com en els 
espais comuns.  
 
Tretzena.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió paritària de seguiment, formada per tres representants de 
cadascuna de les dues entitats. Aquesta comissió estarà presidida per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Correspondrà a la Comissió, entre d’altres, les funcions següents: 
a) Vetllar pel compliment de l’autorització d’ús. 
b) Resoldre les incidències produïdes pel normal exercici de les activitats desenvolupades 

per ambdues entitats que afectin el funcionament de l’edifici. 
c) Garantir la coordinació per a que cada entitat exerceixi les activitats i funcions que li 

corresponguin, aportant la informació suficient i necessària. 
d) Resoldre les incidències que es puguin produir en l’execució de l’autorització d’ús 
e) Coordinació de la utilització d’espais comuns de l’edifici (hall...). 

 
Catorzena.- Causes de rescissió 
 
A més dels supòsits legalment previstos, qualsevol de les dues entitats podrà rescindir 
unilateralment l’autorització d’ús temporal abans del venciment del termini indicat a la 
condició tercera, mitjançant comunicació per escrit a l’altra entitat amb una antelació a la 
data efectiva de rescissió de, com a mínim, tres mesos. 
 
Així mateix l’autorització d’ús s’extingirà: 

 
- Per l’actuació de qualsevol de les dues entitats que suposi un incompliment greu de les 

condicions establertes. 
 
- La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de rescindir unilateralment la present 

autorització d’ús, si així es justifiqués per imperatiu legal, per raons d’interès públic o per 
canvi en la qualificació jurídica de l’edifici i/o destinació. 
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Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, així com publicar-los en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes escaients.   
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la resolució de la 
convocatòria (núm. 2014/5803) per a l’atorgament de  subvencions de l’àmbit de 
la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea  d’Atenció a les Persones, a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre que desen volupen  activitats de Respir 
per a les famílies cuidadores de persones amb disca pacitat i/o malaltia mental, 
per a l’any 2014 per un import de dos-cents quarant a-dos mil vuit-cents 
cinquanta-nou euros amb seixanta-sis cèntims  (242. 859,66) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOPB 
núm.13,annex 1, de 15 de gener de 2009. 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de 
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de 
febrer de 2014 , va aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions 
de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen  activitats de 
Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, 
per a l’any 2014. 
 
Vist que l’esmentada convocatòria i bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 5 de març de 2014. 
 
Vista la Base 13, 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 s’ha determinat la puntuació de cadascun dels projectes presentats d’acord 
amb la motivació que consta a l’expedient i en funció dels criteris establerts a la Base 
10 de les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva concessió. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel  Cap del Servei de Programes Socials de la Gerència de 
Serveis de Benestar Social de data 6 de juny de 2014 que és del tenor literal següent: 
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“(...) 
 
Examinades les sol·licituds de subvencions presentades, en base a l’esmentada 
convocatòria, a favor d’entitats sense finalitat de lucre. 
 
Determinada la puntuació de cadascun dels projectes presentats, en funció als següents 
criteris aprovats a la base 10 de la present convocatòria: 

 
1) Implantació territorial. S’afavorirà que la implantació territorial sigui en municipis menors 

de 300.000 habitants. Es prioritzaran els projectes d’àmbit supramunicipal, comarcal o 
supracomarcal.  Aquest criteri es valora amb una puntuació màxima de 30 punts de 
manera que s’atorga una puntuació específica als projectes en funció dels següents 
subcriteris: 
• Fins a 10 punts quan el projecte s’adreça a l’àmbit local.  
• Fins a 20 punts quan el projecte s’adreça a l’àmbit comarcal. 
• Fins a 30 punts quan el projecte s’adreça a l’àmbit supracomarcal.  

 
2) Característiques del projecte. Es valora la solvència del contingut tècnic del projecte i la 

seva adequació als objectius de la convocatòria. Es té en compte la descripció concreta 
de l’activitat, criteris d’accés, organització i calendari, municipis de procedència, costos 
de l’activitat (cost total i cost per estada/acolliment), contribució econòmica de les 
famílies, mecanismes de difusió, etc. Es té en compte l’existència de protocols d’actuació 
que recullin aquests aspectes. Aquest criteri es valora amb una puntuació màxima de 20 
punts de manera que s’atorga una puntuació específica als projectes en funció dels 
següents subcriteris: 
• 0 punts quan el projecte no aporta suficient informació sobre les característiques del 

projecte, manca informació sobre contingut tècnic i no indica l’existència de protocols 
d’actuació que recullin aquests aspectes.  

• Fins a 10 punts quan el projecte contempla i explica suficientment bé les 
característiques del projecte, el contingut tècnic i indica l’existència de protocols 
d’actuació que recullin aquests aspectes.  

• Fins a 20 punts quan el projecte desenvolupa perfectament els objectius de forma 
coherent amb les bases, explica les característiques del projecte, aporta informació 
sobre contingut tècnic i indica l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests 
aspectes.  

 
3) Destinataris i accés a les activitats. Es prioritzen els projectes que s’adrecin a persones 

amb graus elevats de discapacitat i/o malaltia mental i que comptin amb ajudes 
econòmiques per a les famílies amb menors recursos. Es valora l’existència de criteris 
per afavorir la rotació dels beneficiaris, així com la participació de persones alienes a 
l’entitat. També es valora la incorporació en aquestes activitats d’altres persones que no 
presentin discapacitat i/o malaltia mental. Aquest criteri es valora amb una puntuació 
màxima de 20 punts de manera que s’atorga una puntuació específica als projectes en 
funció dels següents subcriteris: 
• 0 punts quan el projecte no aporta informació sobre les característiques del 

beneficiaris, l’existència d’ajudes econòmiques i no estableix criteris d’accés, ni 
rotació dels usuaris. 

• Fins a 10 punts quan el projecte explica suficientment bé les característiques dels 
beneficiaris: tipus de discapacitat, tipologia i grau. Esmenta l’existència d’ajudes 
econòmiques i explica suficientment bé com s’estableix l’accés, la rotació i la 
participació d’altres persones de fora de l’entitat.  

• Fins a 20 punts quan el projecte desenvolupa perfectament el tipus de beneficiaris,  
afavoreix l’accés a les persones amb nivells de discapacitat superior al 65%, descriu 
el tipus d’ajudes econòmiques per als usuaris i explica bé com s’estableix l’accés, la 
rotació i la participació d’altres persones de fora de l’entitat.  
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4) Qualitat en la gestió. Es valora l’existència de mecanismes de seguiment i avaluació de 
l’activitat, així com indicadors i sistemes d’assegurament de la qualitat, que incideixin tant 
en el disseny com en la implantació del projecte. Es valora l’existència d’acreditacions i/o 
reconeixements oficials. Aquest criteri es valora amb una puntuació màxima de 10 punts 
de manera que s’atorga una puntuació específica als projectes en funció dels següents 
subcriteris: 
• 0 punts quan el projecte no aporta informació sobre mesures de seguiment i avaluació 

de l’activitat. 
• Fins a 5 punts quan el projecte preveu mesures de seguiment i avaluació. Assegura la 

qualitat tant en el disseny com en la implementació del projecte. 
• Fins a 10 punts quan el projecte contempla i explica perfectament les mesures de 

seguiment i avaluació, a més té algun tipus d’acreditació. 
 

5) Especialització. Especialització per part de l’entitat en l'atenció al col·lectiu al qual 
s'adrecen els programes, i existència de professionals i voluntaris específicament 
formats. Aquest criteri es valora amb una puntuació màxima de 10 punts de manera que 
s’atorga una puntuació específica als projectes en funció dels següents subcriteris: 
• 0 punts quan el projecte no aporta informació sobre l’especialització de l’entitat ni dels 

professionals, ni aporta informació sobre el voluntariat ni la seva formació. 
• Fins a 5 punts quan indica de forma suficientment bé l’especialització de l’entitat i de 

l’equip de professionals i informa de l’existència de voluntaris però no ho 
desenvolupa.  

• Fins a 10 punts quan el projecte indica perfectament que l’entitat i els professionals 
són referents en l’àmbit de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i expliquen 
l’existència de voluntaris i la seva formació   

 
6) Treball en xarxa i col·laboració amb els ens locals. Es valorarà la coordinació amb els 

serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació o altres 
instruments similars. També es valorarà la col·laboració entre diferents entitats socials. 
Aquest criteri es valora amb una puntuació màxima de 10 punts de manera que s’atorga 
una puntuació específica als projectes en funció dels següents subcriteris: 
• 0 punts quan el projecte no contempla el treball en xarxa ni amb administracions 

públiques, ni amb el tercer sector.  
• Fins a 5 punts quan el projecte contempla el treball en xarxa però solament amb 

l’administració pública o tercer sector. 
• Fins a 10 punts quan el projecte contempla el treball en xarxa amb administracions 

públiques i tercer sector.  
 

Determinat l’import individualitzat de les subvencions, en aplicació del previst a la base 12, 
de forma proporcional al cost del projecte entre les entitats sol·licitants i en relació als punts 
assignats en la valoració, de la següent manera: 

 
I. Valoració dels projectes aplicant els criteris objectius determinats a les bases. Els 

projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un màxim de 100 punts i un 
mínim de 65 per ser estimats. (Columna a) 

 
II. Càlcul del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. L'import i 

percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, aquest 
50 %. (Columna b) 

 
III. Càlcul de l’import individual de les subvencions proporcional al 50% del cost del 

projecte i en relació als punts assignats en la valoració. (Columna c). Els projectes que 
obtenen 100 punts obtenen el 100% de finançament. Aquest percentatge disminueix en 
un 1% (arrodonit) per cada 0,35 punts de menys obtinguts, seguin el patró de la taula 
adjunta. 
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IV. Proposta de les subvencions proporcional al 50% del cost i subjecta al topall de l’import 
sol·licitat. L'import de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
l’import sol·licitat. (Columna d) 

 

puntuació % finançament  puntuació 
% 

finançament  puntuació 
% 

finançament  puntuació 
% 

finançament 
100 100%  96,5 90%  93 80%  89,5 70% 

99,65 99%  96,15 89%  92,65 79%  89,15 69% 
99,3 98%  95,8 88%  92,3 78%  88,8 68% 
98,95 97%  95,45 87%  91,95 77%  88,45 67% 
98,6 96%  95,1 86%  91,6 76%  88,1 66% 
98,25 95%  94,75 85%  91,25 75%  87,75 65% 
97,9 94%  94,4 84%  90,9 74%  87,4 64% 
97,55 93%  94,05 83%  90,55 73%  87,05 63% 
97,2 92%  93,7 82%  90,2 72%  86,7 62% 
96,85 91%  93,35 81%  89,85 71%  86,35 61% 

            (...)    (...) 

 
Es proposa a la Comissió, per a que formuli una proposta de concessió de subvencions que 
es destinaran  a alguna de les actuacions coincidents amb les finalitats d’actuació de l’Àrea 
de Benestar Social, la relació de beneficiaris següents: 

 
% SOBRE 50% 
COST TOTAL 

IMPORT 
PROPOSAT ENTITAT 

PUNTS 
PROPOSATS 

(a) 

COST 
TOTAL 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

50% COST 
TOTAL     

(b) (c) (d) 
Fundació Privada 
Funamment 

100 37.585,22 € 18.792,61 € 18.792,61 € 100% 18.792,61 € 18.792,61 € 

Fundació AMPANS 100 35.400,00 € 17.500,00 € 17.700,00 € 100% 17.700,00 € 17.500,00 € 
Fundació L'Espiga 96,8 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 91% 18.200,00 € 18.200,00 € 
Associació de 
Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual. Tots som 
Santboians 

94,7 7.089,00 € 3.489,00 € 3.544,50 € 85% 3.012,83 € 3.012,83 € 

APINAS 92,2 77.000,00 € 66.000,00 € 38.500,00 € 78% 30.030,00 € 30.030,00 € 
Nexe Fundació 
Privada 90,8 60.452,21 € 27.303,41 € 30.226,11 € 74% 22.367,32 € 22.367,32 € 

Un Pas M3S 
Associació Educativa 

88 7.616,00 € 2.710,00 € 3.808,00 € 66% 2.513,28 € 2.513,28 € 

Associació de la 
Paràlisi Cerebral 85,9 33.700,00 € 12.000,00 € 16.850,00 € 60% 10.110,00 € 10.110,00 € 

Fundació Privada 
Summae 

83,7 5.600,00 € 2.000,00 € 2.800,00 € 54% 1.512,00 € 1.512,00 € 

Fundació Privada Lar 
per Malats Mentals 83 59.830,00 € 29.810,00 € 29.915,00 € 52% 15.555,80 € 15.555,80 € 

Fundació Privada 
Avan 

79,5 19.532,00 € 12.000,00 € 9.766,00 € 42% 4.101,72 € 4.101,72 € 

Associació de 
Diabètics de 
Catalunya 

78,8 83.100,00 € 15.600,00 € 41.550,00 € 40% 16.620,00 € 15.600,00 € 

Associació Educativa 
Xera 78,8 10.224,00 € 4.784,00 € 5.112,00 € 40% 2.044,80 € 2.044,80 € 

ASPANIN 77,4 85.695,00 € 39.695,00 € 42.847,50 € 36% 15.425,10 € 15.425,10 € 
Associació de Sant 
Tomàs 

77,4 103.582,00 € 67.582,00 € 51.791,00 € 36% 18.644,76 € 18.644,76 € 

Associació 
Coordinadora de 
col·lectius de 
persones amb 
discapacitat de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

73,8 38.400,00 € 5.500,00 € 19.200,00 € 26% 4.992,00 € 4.992,00 € 
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% SOBRE 50% 
COST TOTAL 

IMPORT 
PROPOSAT ENTITAT 

PUNTS 
PROPOSATS 

(a) 

COST 
TOTAL 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

50% COST 
TOTAL     

(b) (c) (d) 
Asoc. Española para 
el Parkinson. 
"Parkinson España" 

73,1 25.100,00 € 12.550,00 € 12.550,00 € 24% 3.012,00 € 3.012,00 € 

Fundació Catalana 
per a la Paràlisi 
Cerebral 

71,4 83.748,00 € 18.548,00 € 41.874,00 € 19% 7.956,06 € 7.956,06 € 

Fundació APIP-ACAM 71 168.500,00 € 84.250,00 € 84.250,00 € 18% 15.165,00 € 15.165,00 € 
Ayuda a la Infancia 
sin Recursos 70,7 39.666,33 € 15.236,00 € 19.833,17 € 17% 3.371,64 € 3.371,64 € 

Associació Catalana 
per al Parkinson 

67,5 83.675,89 € 23.675,89 € 41.837,95 € 8% 3.347,04 € 3.347,04 € 

Fundació Paideia 67,5 60.260,00 € 16.760,00 € 30.130,00 € 8% 2.410,40 € 2.410,40 € 
Associació de Lleure 
pro Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual 

66,4 147.210,00 € 40.000,00 € 73.605,00 € 5% 3.680,25 € 3.680,25 € 

Associació Esclat 66,4 140.602,04 € 45.147,51 € 70.301,02 € 5% 3.515,05 € 3.515,05 € 
Associació d'Oci 
Inclusiu Sarau 

58 42.900,00 € 15.000,00 €         

Coordinadora 
d'Entitats Pro 
Persones amb 
Discapacitat Les 
Corts 

53 4.700,00 € 2.350,00 €         

Fundació SETBA 53 7.842,00 € 3.921,00 €         
Club Esportiu Esbonat 
i Amistat Barcelona 25 36.600,00 € 7.300,00 €         

Fundación Deportiva 
de Hípica Adaptada 
Federica Cerdá 

20 118.800,00 € 20.000,00 €         

Associació atenció 
infants amb 
necessitats especials 
(Andi Down Sabadell) 

20 19.300,00 € 5.000,00 €         

Associació  mares i 
pares d'alumnes 
col.legi Paideia 

15 31.470,00 € 15.270,00 €         

Associació Pro 
Disminuïts Psíquics 
del Berguedà 

0 12.591,51 € 11.321,51 €         

Associació Catalana 
Pro-persones 
sordcegues 

0 11.900,00 € 10.000,00 €         

Associació ORATGE 0 47.790,00 € 7.110,00 €         
Fundació Privada 
Jubert Figueras 

0 11.800,00 € 2.000,00 €         

Associació Aprenem 
per la integració de 
les persones amb 
TGD 

0 48.000,00 € 23.800,00 €         

Associació TEA 
(Asperger) Vallès 
Occidental 

0 7.400,00 € 2.000,00 €         

Associació Obrir-se al 
món 

0 35.000,00 € 35.000,00 €         

    €         242.859,66 € 

 
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en 
base a l’esmentat informe tècnic, i a les fitxes de valoració individual de cadascuna de 
les sol·licituds presentades que s’adjunten com annex al present dictamen.  
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Atès que en la Base 10a. 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 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 2014/5803) per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen activitats de Respir per a les 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2014. 
 

CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Funamment Respir Sortides 100,0  18.792,61 €  

XXXXXXXXX Fundació AMPANS Respir i lleure 2014. 100,0  17.500,00 €  

XXXXXXXXX Fundació L'Espiga Servei de Respir Temporal en 
Famílies. 96,8  18.200,00 €  

XXXXXXXXX 

Associació de Persones 
amb Discapacitat 
Intel·lectual. Tots som 
Santboians 

Colònies cap de setmana. 94,7    3.012,83 €  

XXXXXXXXX APINAS Programa de Respir APINAS 92,2  30.030,00 €  

XXXXXXXXX Nexe Fundació Privada Activitats de respir de nexe 
fundació privada. 90,8  22.367,32 €  

XXXXXXXXX Un Pas M3S Associació 
Educativa Respir: Colònies d'Estiu. 88,0    2.513,28 €  

XXXXXXXXX Associació de la Paràlisi 
Cerebral 

Activitats de Respir per a famílies 
cuidadores. 85,9  10.110,00 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada 
Summae 

Espai de família, treball grupal amb 
famílies. 83,7    1.512,00 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Lar per 
Malats Mentals Programa Respir. Fundació Lar. 83,0  15.555,80 €  

XXXXXXXXX Fundació Privada Avan Casal Obert 79,5    4.101,72 €  

XXXXXXXXX Associació de Diabètics 
de Catalunya 

Colònies i campaments per a nens i 
joves amb diabetis 2014. 78,8  15.600,00 €  

XXXXXXXXX Associació Educativa 
Xera Respir Lúdic. 78,8    2.044,80 €  

XXXXXXXXX ASPANIN Somriu per vacances 77,4  15.425,10 €  

XXXXXXXXX Associació de Sant 
Tomàs 

Servei de respir en famílies i/o 
lleure per persones amb 
discapacitat de la Comarca 
d'Osona. 

77,4  18.644,76 €  
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXXXXXXXX 

Associació Coordinadora 
de col·lectius de 
persones amb 
discapacitat de 
l'Hospitalet de Llobregat 

El nostre temps de lleure. 73,8    4.992,00 €  

XXXXXXXXX 
Asoc. Española para el 
Parkinson. "Parkinson 
España" 

Vacaciones terapéuticas 73,1    3.012,00 €  

XXXXXXXXX Fundació Catalana per a 
la Paràlisi Cerebral 

Respir mutu per a persones amb 
paràlisi cerebral 71,4    7.956,06 €  

XXXXXXXXX Fundació APIP-ACAM 
Gaudeix d'un respir: servei 
especialitzat d'estades temporals 
per a persones discapacitades. 

71,0  15.165,00 €  

XXXXXXXXX Ayuda a la Infancia sin 
Recursos 

Fàbrica de somriures-Somnis 
compartits. 

70,7    3.371,64 €  

XXXXXXXXX Associació Catalana per 
al Parkinson 

Unitat d'atenció diürna per afectats 
per la malaltia de Parkinson. 67,5    3.347,04 €  

XXXXXXXXX Fundació Paideia Tots contents! Els pares respiren i 
nosaltres ens divertim. 67,5    2.410,40 €  

XXXXXXXXX 
Associació de Lleure pro 
Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual 

Respir: Atenció i suport a persones 
amb discapacitat intel·lectual i a les 
seves famílies. 

66,4    3.680,25 €  

XXXXXXXXX Associació Esclat Respir Esclat Marina 66,4    3.515,05 €  
 

Segon.-  Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració: 
 

CIF ENTITATS NOM PROJECTE PUNTS 

XXXXXXXXX Associació d'Oci Inclusiu 
Sarau 

Temps propi: Promoció de la llibertat i l'autogestió a 
les unitats de convivència amb persones 
dependents. 

58,0 

XXXXXXXXX 
Coordinadora d'Entitats 
Pro Persones amb 
Discapacitat Les Corts 

Som-hi. 53,0 

XXXXXXXXX Fundació SETBA Natura és Cultura. 53,0 

XXXXXXXXX Club Esportiu Esbonat i 
Amistat Barcelona 

Respir mutu a través de l'esport, adaptat per a 
persones amb paràlisi cerebral. 25,0 

XXXXXXXXX 
Fundación Deportiva de 
Hípica Adaptada 
Federica Cerdá 

Hipoterapia una esperanza rehabilitadora. 20,0 

XXXXXXXXX 

Associació d’Atenció 
Infants i Joves amb 
Necessitats Especials 
(Andi Down Sabadell) 

Respir familiar ANDI 20,0 

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

Anem de colònies! 15,0 

 

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

CIF ENTITATS NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXX 
Associació Aprenem per 
la integració de les 
persones amb TGD 

Respir en família 2014. Fora de termini 

XXXXXXXXX 
Associació Catalana 
Pro-persones 
sordcegues 

Respirs per a persones amb 
sordceguesa. 

Fora de termini 
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CIF ENTITATS NOM PROJECTE MOTIU 

XXXXXXXXX Associació Obrir-se al 
món 

Lleure i respir per a persones amb 
autisme. Fora de termini 

XXXXXXXXX Associació ORATGE Temps per tots, temps per tot Fora de termini 

XXXXXXXXX 
Associació Pro 
Disminuïts Psíquics del 
Berguedà 

Respir per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de la Comarca del 
Berguedà. 

Fora de termini 

XXXXXXXXX 
Associació TEA 
(Asperger) Vallès 
Occidental 

Sortides d'adolescents afectats per 
trastorn de l'espectre autista. Fora de termini 

XXXXXXXXX Fundació Privada Jubert 
Figueras 

Programa d'acompanyament de famílies 
cuidadores sense recursos. 

No s'ajusta a la Base 
17a: Les 
subvencions 
atorgades no seran 
compatibles amb cap 
altra subvenció 
atorgada per altres 
Àrees de la Diputació 
de Barcelona per al 
mateix projecte. 

 
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 el model normalitzat 
que es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2014#respir 
 
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 22 de les bases reguladores. 

 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model 
normalitzat que es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-
2014#respir 
 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial) acompanyat dels justificants de despesa, que 
contindrà: 
 

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

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

en l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
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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 i perfil de les persones destinatàries ateses (tipus de discapacitat o 

trastorn mental, edat, sexe). 
 
b] Municipis de procedència (nombre de destinataris del projecte de cada 

municipi). 
 
c] Contribució econòmica dels usuaris, si  existeix. 
 
d] Activitats de difusió realitzades 
 
e] 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 22. 
 
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 18 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 16, 
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 d’aprovació. 

 
c] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de proporcionar totes les 

dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a 
les Persones. De forma mensual s’haurà d’informar de les sortides realitzades 
mitjançant una fitxa de seguiment.  

 
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 actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 

 
f] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre 
les diverses partides que l’integren, a més d’allò indicat a l’apartat b) 
d’aquesta mateixa base 18. 
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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. 

 
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 dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents cinquanta-nou 
euros amb seixanta-sis cèntims (242.859,66) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
60100/233A0/489.00 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 18 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona. 
 

ANNEX 
 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D’ENTI TATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN  ACTIVITATS DE RESPIR PER A 

LES FAMÍLIES CUIDADORES DE PERSONES AMB DISCAPACITA T I/O 
MALALTIA MENTAL, PER A L’ANY 2014. 

 
(àmbit de Benestar Social) 

 
Fitxes de valoració individual 

 
(31 projectes valorats (pàgines 2 a 63), 24 dels quals han obtingut una puntuació igual 

o superior a 65 punts, i dels quals 7 han obtingut una puntuació inferior) 
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ PRIVADA FUNAMMENT 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir sortides   
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Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats.  
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts  
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Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials.  
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 100 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ AMPANS  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir i lleure 2014   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal.  
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
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Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 100 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ L’ESPIGA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Servei de Respir Temporal en Famílies    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts  
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes.  
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  
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Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental.  
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18,8 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts  
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials  
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 96,8 punts  
 
Nom / Raó social  Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Tots som 

Santboians  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Colònies cap de setmana     

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
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Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18,7 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 94,7 punts  
 
Nom / Raó social  APINAS   
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Programa de Respir APINAS     

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9,2 punts sobre un a puntuació màxima de 10 punts 
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Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials.  
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 92,2 punts  
 
Nom / Raó social  NEXE FUNDACIÓ PRIVADA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Activitats de Respir de nexe fundació privada   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 16 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17,8 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 90,8 punts  
 
Nom / Raó social  UN PAS M3S. ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir: Colònies d’estiu  

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 16 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 88 punts  
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Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISIS CEREBRAL  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Activitats de Respir per a famílies cuidadores 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 14 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 13,5 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8,4 punts sobre un a puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 85,9 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Espai de família, treball grupal amb famílies    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 3,7 punts sobre un a puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 83,7 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ PRIVADA LAR PER MALALTS MENTALS 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Programa Respir. Fundació Lar      

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 14 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 83 punts  
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Nom / Raó social  FUNDACIÓ PRIVADA AVAN  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Casal obert    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 13,5 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 79,5 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ DE DIÀBETICS DE CATALUNYA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Colònies i campaments per a nens i joves amb diabetis 2014   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5,8 punts sobre un a puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 6 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 78,8 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir Lúdic  

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 14,8 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 78,8 punts  
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Nom / Raó social  ASPANIN 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Somriu per vacances   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 30 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12,4 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 6 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 77,4 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ DE SANT TOMÀS 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Servei de respir en famílies i/o lleure per persones amb discapacitat de la 

Comarca d’Osona   
 

Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15,4 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials  
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 77,4 punts  
 
Nom / Raó social  ASS. COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE PERSONES AMB 

DISCAPACITAT DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT   
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  El nostre temps de lleure 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 25 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15,8 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 73,8 punts  
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Nom / Raó social  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL PARKINSON “PARKINSON 
ESPAÑA” 

CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Vacaciones terapéuticas  

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 25 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 13,1 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 6 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 73,1 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL   
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir mutu per a persones amb paràlisi cerebral 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 22,4 punts sobre u na puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes.  

 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts  

 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental.  
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials  
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 71,4 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ APIP-ACAM 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Gaudeix d’un respir: servei especialitzat d’estades temporals per a 

persones discapacitades    
 

Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 21 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 14 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 71 punts  
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Nom / Raó social  AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Fàbrica de somriures- Somnis compartits  

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17,7 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 70,7 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Unitat d’atenció diürna per afectats per la malaltia de Parkinson 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 13 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 13,5 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 67,5 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ PAIDEIA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Tots contents! els pares respiren i nosaltres ens divertim   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 21 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 15,5 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 67,5 punts  
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Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ DE LLEURE PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir: Atenció i suport a persones amb discapacitat intel·lectual i a les 

seves famílies  
 

Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18,9 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17,5 punts sobre u na puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 66,4 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ ESCLAT  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir Esclat Marina 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal.  

 
En aquest apartat l’entitat obté 22 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts  

 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 14 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  

 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental.  
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts  
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5,4 punts sobre un a puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 66,4 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ D’OCI INCLUSIU SARAU  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Temps propi: promoció de la llibertat i l’autogestió a les unitats de 

convivència amb persones dependents    
 

Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 22 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 12 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 7 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 58 punts  
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Nom / Raó social  COORDINADORA D’ENTITATS PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT 
LES CORTS  

CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Som-hi    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 16 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 4 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 53 punts  
 
Nom / Raó social  FUNDACIÓ SETBA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Natura és cultura   

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes.  

 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 18 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  

 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental.  
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 17 punts sobre una  puntuació màxima de 20 punts  
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials  
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 8 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 53 punts  
 
Nom / Raó social  CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTAT DE BARCELONA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir mutu a través de l’esport, adaptat per a persones amb paràlisi 

cerebral 
 

Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 6 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 6 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 9 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 4 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 25 punts  
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Nom / Raó social  FUNDACIÓ DEPORTIVA DE HÍPICA ADAPTADA FEDERICA CERDÀ 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Hipoteràpia una esperanza rehabilitadora    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 10 punts sobre una  puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 20 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ ATENCIÓ INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS 

ESPECIALS (Andi Down Sabadell)  
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Respir familiar ANDI 

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 20 punts sobre una  puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de : 20 punts  
 
Nom / Raó social  ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI PAIDEIA 
CIF  XXXXXXXXX 
Projecte/activitat  Anem de colònies!    

 
Criteri 1.- Implantació territorial. S’afavorirà qu e la implantació territorial sigui en 
municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritza ran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
 

En aquest apartat l’entitat obté 5 punts sobre una puntuació màxima de 30 punts 
 
Criteri 2.- Característiques del projecte. Es valor arà la solvència del contingut tècnic del 
projecte i la seva adequació a l'objectiu de la con vocatòria. Caldrà informar: descripció i 
calendari de l’activitat, nombre d’estades, persone s destinatàries o famílies acollidores, 
municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i cost per 
estada/acolliment) així com el cost per a les famíl ies, mecanismes de difusió. Es tindrà 
en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 
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Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Els objectius estan definits i són coherents amb les bases 
- El projecte desenvolupa els elements tècnics; calendari, descripció de les activitats, places, 

municipis, tal i com s’indica en les bases 
- El projecte desenvolupa protocols de funcionament intern de l’activitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 4 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 3.- Característiques i accés de les persone s destinatàries. Es prioritzaran els 
projectes que s’adrecin a persones amb graus elevat s de discapacitat i/o malaltia mental 
i que comptin amb ajudes econòmiques perquè les fam ílies amb menors recursos 
puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de crite ris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de  persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’a ltres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- Es descriuen les característiques dels  beneficiaris: tipus de discapacitat, grau i classe – 

Grau 
- El projecte contempla ajudes econòmiques 
- El projecte contempla l’accés i la rotació al servei 
- El projecte contempla la participació d’altres persones sense discapacitat 
 

En aquest apartat l’entitat obté 4 punts sobre una puntuació màxima de 20 punts 
 
Criteri 4.- Qualitat en la gestió. Es valorarà l’ex istència de mecanismes de seguiment i 
avaluació de l’activitat, així com indicadors i sis temes d’assegurament de la qualitat, que 
incideixin tant en el disseny com en la implantació  del projecte. Es valorarà l’existència 
d’acreditacions i/o reconeixements oficials 
 

En aquest apartat l’entitat obté 2 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 5.- Especialització. Especialització per pa rt de l’entitat en l’atenció al col·lectiu al 
qual s'adrecen els programes, i existència de profe ssionals i voluntaris específicament 
formats. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla l’especialització de l’entitat i dels professionals 
- El projecte contempla l’existència de voluntaris específicament formats 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 
Criteri 6.- Treball en xarxa i col·laboració amb el s ens locals. Es valorarà la coordinació 
amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols de derivació 
o altres instruments similars. També es valorarà la  col·laboració entre diferents entitats 
socials. 
 
Per a la valoració d’aquest criteri s’han tingut en compte els següents subcriteris: 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb administracions públiques 
- El projecte contempla el treball en xarxa amb el tercer sector 
 

En aquest apartat l’entitat obté 0 punts sobre una puntuació màxima de 10 punts 
 

El Projecte presentat ha obtingut una puntuació fin al de: 15 punts  
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 201 0/1765.- 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 22 de juliol de 2010, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Acesa Abertis les obres d’instal·lació de conducció 
elèctrica d'AT i telefònica amb encreuament i d’ampliació de pas superior, a la 
carretera BV-2433, i de construcció de vial paral·lel, a la carretera C-243b, al terme 
municipal de Martorell (expedient número 2010/1765). 
 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 45.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, Acesa 
Abertis serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys 
als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que 
puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres d’ampliació de pas 
superior, construcció de vial paral·lel, instal·lació de conducció elèctrica d’AT i 
telefònica amb encreuament.” 
 
En data 10/02/2011, l’empresa Comsa, S.A., constituí la garantia a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 45.000 € (assentament número 1000018152). 
 
En data 12/12/2012 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 11/03/2014 han emès informe del següent 
tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per ACESA ABERTIS en data 4 de febrer de 2010, 
s’informa favorablement sobre la devolució de la garantia al titular de l'autorització de 
referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs executats.” 
 
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 per Acesa 
Abertis en relació amb l’expedient número 2010/1765. 
 
Segon.-  Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per Comsa, S.A., per import de 45.000 €, per respondre de la correcta 
execució de les obres autoritzades en l’expedient número (2010/1765), així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de les 
esmentades obres (data d’expedició 10/02/2011; assentament número 1000018152). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a Acesa Abertis i Comsa, S.A, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, en resolució de l’expedient 
núm. 2010/4795.-  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 30 de setembre de 2010, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar, a l’empresa Aigües Ter Llobregat, les obres d’instal·lació 
de conducció d’aigua potable amb encreuament i paral·lelisme, construcció de nou 
accés, construcció de dipòsit i construcció de tanca diàfana entre els punts 
quilomètrics 18340 i 18+460 de la carretera BV-1031, al terme municipal d’Òdena 
(expedient 2010/4795). 
 
En l’esmentat dictamen s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 6.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització.” 
 

En data 29 d’octubre de 2010 l’empresa Aigües Ter Llobregat constituí la garantia a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 6.000 € (assentament núm. 
1000217304). 
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En data 22 de juliol de 2013, va tenir entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona un escrit de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
S.A. en que manifestà que atès que el passat 27 de desembre de 2012 la Generalitat 
de Catalunya i la citada empresa amb NIF XXXXXXXXX van signar un contracte 
administratiu de gestió i prestació de serveis públics, en règim de concessió, per a la 
construcció, millora , gestió i explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa 
d’abastament Ter – Llobregat, es sol·licitava el canvi de titularitat de l’autorització 
atorgada. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 d’octubre de 
2013 es concedí el canvi de titularitat sol·licitat. 
 
Tot i que, atès que la Disposició Addicional segona de la Llei 20/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació de la regulació normativa, disposa que “(...) la Generalitat 
se subroga en la posició jurídica de l’Ens d’abastament d’Aigua pel que fa als béns, 
drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular (...)”, no s’exigí la 
constitució d’una nova garantia, en data 22 d’abril de 2014, l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. ha constituït a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona una garantia per un import de 6.000 € (assentament 
1000073602) per tal de garantir la correcta execució de les obres autoritzades en 
l’expedient 2010/4795. 
 
Atès que les garanties dipositades ho són pel mateix import i concepte, vista la 
duplicitat, cal retornar la garantia constituïda en data 29 d’octubre de 2010 
(assentament 10000217304) per Aigües Ter Llobregat, amb NIF XXXXXXXXX. 
 
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.-  Cancel·lar la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta Diputació per 
Aigües Ter Llobregat (NIF XXXXXXXXX), per import de 6.000 €, per respondre de la 
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient d’autorització número 
2010/4795, així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats 
directament o indirecta de l’esmentada obra (data d’expedició 29/10/2010; 
assentament número 1000217304). 
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Segon.-  Notificar la present resolució a l’empresa ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 

20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, SA, en resolució de l’expedient n úm. 2014/1050.-  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 31/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Terranova Papers, S.A. de data 22 de gener de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un 
aparcament, a la carretera BV-2131 al PK 1+120, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de La Pobla de Claramunt (expedient núm. 2014/1050). 
 

En data 15/04/2014 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 Terranova Papers, S.A. en data 31 de gener de 2014 
i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 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:   
 

- S’instal·larà una barrera de seguretat en el tram afectat de carretera per evitar el risc 
de caiguda de vehicles al nou aparcament. 

 

- El tancament diàfan previst es situarà fora de la zona de domini públic, es a dir, a 
més de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació, permetent-se un muret de fonament 
de 30 cm d’alçada. 

 

- La zona d’aparcament restarà fora de la zona de servitud, es a dir, a més de 8 m de 
l’aresta exterior de l’esplanació. 

 

- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 

 

- Aquest permís no contempla la modificació ni la creació de cap accés a la carretera, 
el qual hauria de ser objecte d’autorització específica. 

 

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 
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. 
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- 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 i de 47,5 €, per concessió d'autoritzacions 
en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i ampliació d'edificis. 
 
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 
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part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
Terranova Papers, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/1050. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Terranova Papers, S.A., autorització 
d’obres de construcció d'un aparcament, a la carretera BV-2131 al PK 1+170, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de Claramunt (expedient núm. 
2014/1050), 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 47,5 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova 
construcció i ampliació d'edificis.  
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a Terranova Papers, S.A., 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 l’empresa 
R3 Recymed, SL, en resolució de l’expedient núm. 20 14/1379.- 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 13/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de R3 recymed, S.L. de data 11 de febrer de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’Instal·lació d'uns rètols tipus lamas, a 
la carretera B-224z al PK 15+660, marge dret, al PK 16+700, marge esquerre, al PK 
16+780, marge esquerre, al PK 17+560, marge dret, al PK 17+630, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Masquefa (expedient núm. 2014/1379). 
 

En data 25/04/2014 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 R3 recymed, S.L. en data 27 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:   
 

- 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. 
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- 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’0,5 metre. 

 
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. 
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- 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.” 

 
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 
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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 i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva 
zona de domini públic per cartells indicatius i informatius 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 per R3 
recymed, S.L. en relació amb l’expedient número 2014/1379. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a R3 recymed, S.L., autorització 
d’obres d’Instal·lació d'uns rètols tipus lamas, a la carretera B-224z al PK 15+660, 
marge dret, al PK 16+700, marge esquerre, al PK 16+780, marge esquerre, al PK 
17+560, marge dret, al PK 17+630, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Masquefa (expedient núm. 2014/1379), 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 i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i informatius 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 a R3 recymed, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a  XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
Y. R. G., en resolució de l’expedient núm. 2014/261 1.- 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 24/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. Y. R. G. de data 4 de març de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera 
N-141g al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra 
(expedient núm. 2014/2611). 
 
En data 29/04/2014 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 la Sra. Y. R. G. en data 4 de març 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:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall 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 el mirall autoritzat 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. 

 

- 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 Sra. 
Y. R. G.en relació amb l’expedient número 2014/2611. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. Y. R. G., autorització d’obres 
d’instal·lació d'un mirall, a la carretera N-141g al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal d’Aguilar de Segarra (expedient núm. 2014/2611), 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 Sra. Y. R. G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una  autorització  d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Climent de  Llobregat, en reso lució de l’expedient núm. 
2014/2779.- 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 28/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat de data 25 de març 
de 2014, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment 
d'accés existent, a la carretera BV-2004 del PK 4+737 al PK 4+747, marge dret, tram 
urbà (travessera), al terme municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 
2014/2779).  
 
En data 11/04/2014 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 Climent de Llobregat en data 25 
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 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat 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. 
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- 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. 
 
- 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. 
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- 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 Climent de Llobregat en relació amb l’expedient número 
2014/2779. 
 

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 Climent de 
Llobregat, autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-
2004 del PK 4+737 al PK 4+747, marge dret, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 2014/2779), 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 de Sant Climent de Llobregat, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Climent de Llobregat (08849), Pl. Vila, 1, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas 
Natural Distribución SDG, SA, en resolució de l’exp edient núm. 2014/2892.-  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 04/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Gas Natural Distribución SDG, S.A. de data 2 d'abril de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de reparació de vorera, a 
la carretera BV-2249 del PK 0+710 al PK 0+806, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Gelida (expedient núm. 2014/2892). 
 
En data 25/04/2014 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 Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 2 d'abril 
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:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- En cap cas, s’afectarà o ocuparà la calçada de la carretera 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 

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 
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. 
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- 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). 
 

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 Gas 
Natural Distribución SDG, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/2892. 
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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 Gas Natural Distribución SDG, S.A., 
autorització d’obres de reparació de vorera, a la carretera BV-2249 del PK 0+710 al PK 
0+806, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gelida (expedient núm. 
2014/2892), 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 Gas Natural Distribución SDG, S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/3205.-  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 15/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 02 d'abril de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-5108, al terme municipal de 
Cardedeu les obres següents: 
 

• Construcció d'un embornal, al PK 0+465, marge dret, tram urbà. 
• Construcció d'un embornal, al PK 0+470, marge esquerre, tram urbà. 
• Construcció de dos embornals, al PK 0+523, marge esquerre, tram urbà. 
 

En data 29/04/2014 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 Cardedeu en data 02 d'abril 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:   

 

- El titular de l' autorització haurà de donar avís del començament de l' operació al 
personal d' explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 

- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

128/135 

- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada.  
 

- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 
d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 

 
- El titular està obligat a mantenir la instal·lació en perfecte estat de conservació. 
 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, tots els trams de calçada que a resultes d‘ aquestes obres 

restin malmesos. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF 
S 50/70. 

 
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. 

 
- 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. 
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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 Cardedeu en relació amb l’expedient número 2014/3205. 
 
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 Cardedeu, 
autorització per a realitzar, a la carretera BV-5108, al terme municipal de Cardedeu les 
obres següents: 
 

• Construcció d'un embornal, al PK 0+465, marge dret, tram urbà. 
• Construcció d'un embornal, al PK 0+470, marge esquerre, tram urbà. 
• Construcció de dos embornals, al PK 0+523, marge esquerre, 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. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. C. P., en resolució de l’expedient núm. 2014/361 8.- 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 15/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. C. P. de data 6 de maig de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera B-
522 del PK XXX al PK XXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic 
(expedient núm. 2014/3618). 
 
En data 20/05/2014 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. J. C. P. en data 6 de maig de 2014 i d’acord amb 
el que disposa l’article 84 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:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 

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. 
 
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 J. C. P. 
en relació amb l’expedient número 2014/3618. 
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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 J. C. P., autorització d’obres de 
Conservació d'edificació, a la carretera B-522 del PK XXX al PK XXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient núm. 2014/3618), 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. P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa rectificar l’errada mater ial de l’acord aprovat per la 
Junta de Govern de data 8 de maig de 2014, pel qual  es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de la UTE Solsonès, en  resolució de l’expedient 
núm. 2014/1787.-  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 8 de maig de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va atorgar a l’UTE SOLSONÈS, autorització per a la instal·lació de 4 
rètols 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 2014/1787). 
 
Publicat l’acord, en data 9 de maig de 2014, al Registre d’Acords de la Diputació de 
Barcelona, s’ha detectat una errada material en el punt quart de la part resolutiva de 
l’acord esmentat relatiu a les taxes que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, és 
preceptiu liquidar. En aquest sentit, tal i com s’estableix a la part expositiva del citat 
acord, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, “l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació 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.” 
 
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”. 
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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.-  Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 8 de maig de 2014 en que es va atorgar autorització a 
l’UTE SOLSONÈS per a la instal·lació de 4 rètols 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 2014/1787), en el següent sentit: 

 
On diu: “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.”  

 
Ha de dir: “ 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 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.” 

 
Segon.- Notificar la present resolució a UTE SOLSONÈS, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
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 i el punt número 6, el Sr. Fogué manifesta la 
seva abstenció en aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 25 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 


